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MALİ MESULİYET SİGORTASI

İl ASİM HKENER
Generali Sigorta A.Ş.

İdare Meclisi Başkanı ve Murahhas Azası

Elektrik üreten bir nükleer enerji reaktörünün Mali Sorumluluk Sigortası bahis
konusu olduğu taktirde ilk önce bu sigorta teminatının tek sigortacının kapasitesi ile
karşılanamayacağı ve esasında radyoaktif bulaşmaların hem sigorta poliçelerinin mutlak
istisnaları içinde bulunduğu ve hem de normal Reasürans anlaşmalarında bu riskler kabul
edilmediği için Nükleer enerji Rizikosunun ancak arkasında devlet yardımı da bulunan
mahalli Pool'lere ve hatta muhtelif ülke Pool'lerine Reasürans sureli ile işin dağıtılması
sureti ile Rizikonun kaldırılabileceği hususu unutulmamalıdır.

Bu itibarla, Mali Mesuliyet Sigortası özel ve genel şartları ile tabi olacağı hukuki
esasların da beynelmilel uygulamalara paralel olması ve özel bir kanunla tertiplenecek
Nükleer Enerji Mali Sorumluluklarının da Paris ve Viyana Konvansiyonlarında tespit
edilen esaslara göre hazırlanması kaçınılmaz bir şart olarak karşımıza çıkacaktır.

Tazminat ödemeye esas teşkil edecek olan sorumluluğun hudutlarının son derecede
büyük olması ve tazminat rakkamlarınm büyüklüğü de bu konuda teminat verecek
Sigortacıları hadiseyi çok ciddi teknik bir incelemeye iteceği tabiidir.

Neticeleri ve bihassa insan vücudunda senelerce sürecek bir tahribat sonucu
meydana çıkacak radyoaktif bulaşmaların getireceği mali sorumluluk tazminatı yalnız bir
bölgeye değil, rüzzgarların tesiri ile bölgeleri kapsaması ve yer üstü ve yer altı akarsuları
ile uzak yerlere taşınması rizikonun vehametini göstermesi açısından son derece önemlidir.

Bu sebeple nükleer santralların meskûn mıntıkalara yakınlığı ve civarında
akarsuların, göl ve denizlerin bulunup bulunmaması, Mali Mesuliyet priminin tespiti
bakımından büyük önem arzeder.

Pek tabii, bir sene içinde sigorta bedelinin müteaddit defa ödenmesi veya tek bir
hadisede sigorta bedelinin tamamı ödendikten sonra tekrar prim ödenmek suretiyle
mukavelenin yeniden yürürlüğe konulması ve Maddi Zararlarda uygulanacak muafiyet
gibi hususlar da prim tayini ve tespitinde önemli rol oynar.
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Nükleer enerji saniralları Mali Mesuliyet Sigortalarında gözöniinc alınması ve
önceden tetkiki gereken önemli hususlar ise, hulasa olarak aşağıda sayılmış bulunmakladır.

a- Reaktörün detayları ve kullanılış gayesi
b- Reaktörün prototip olup olmadığı, yeni dizayn edilmiş ise ne gibi yenilikleri

ihtiva ettiği
c- Korun kendisine ait detaylı bilgi verilmesi
d- Hususiyetle birinci, ikinci ve üçüncü soğutucu sistemler ile bunlara ilaveten

dolaşım pompalan, tazyik tankları, ısı cşanjörlcri, türbinler ve tüm dolaşım
sistemleri hakkında detaylı bilgi verilmesi,

e- Normal bir işletme esnasında kontrol çubuklarının ne şekilde çalışacağı ile, bu
çubukların hangi metal karışımı olduğu, Reaktör kritik bir duruma gelirse
bunların nasıl devreye gireceği.

f- Reaktör kritik duruma gelince, çalışacak olan alarm sistemleri hakkında izahat
g- F.ğer bir kaza olursa öngörülen tedbirlerin neler olabileceği hakkında detaylı bir

rapor ile buna ilaveten enerjinin detayları, sıcaklık, tazyik durumu ve fizyon
yapan yakıtın boşaltılmasının muhtemel neticeleri

h- Yakıtın doldurulması, boşaltılması ve yakma işleminin nasıl yapılacağına dair
teferruatlı izahat

i- Emniyeti ilgilendiren diğer tali soğutucu dolaşım sistemleri;
i) Kor'a su basılması sistemi
ii) Kor'a su püskürtülmesi sistemi
iii) Buharlaşmayı önleyici sistemler
iv) Temizleyici dolaşım sistemleri hakkında izahat

j - Reaktör'e elektrik veren sistemler ile acil elektrik verici sistemler ve bunların
ekipmanları hakkında izahat.

Ayrıca, zenginleştirilmiş yakıtın detayları ile muhafaza şekli, yanıcı madde
tüpler içinde muhafaza edilirken elde edilen azami sıcaklık derecesi, kontrol çubuklarının
adedi ve her birinin devreye sokulması halinde gösterecekleri reaksiyonlar, modcralorların
kullanılış tarihi, reflektörlerin kullanılış tarihi çok iyi bir şekilde tetkik edilip, raporlar
alınmalıdır.

Reaktöre ait olarak elde edilecek bu bilgilere ilaveten, reaktörün inşa edileceği
araziye ait olmak üzere elde olunması icap eden; arazinin jeografîk ve hidrolojik
bakımdan genel tarifi ile Meteorolojik şartların durumu, bölgedeki rüzgarların esiş kuvveti
ve geçmişte erişmiş olduğu azami hızlar, su baskınları ve deprem durumu hakkında
gerekli izahat mutlaka elde edilmelidir.

Bunların dışında, civaıiyel durumu yukarıda da işaret edildiği üzere çok önemlidir.
Tesisin civar köy ve şehirlere olan uzaklığı, bölgede ikamet eden nüfusun adedi, civarda
bulunan binaların adedi ve yaklaşık değeri, ekili arazi olup olmadığı ve ekili olan
mahsullerin nev'i, normal uçak yollarının yakınlığı ile civarda hava alanı olup olmadığı
belirtilmeli ve hazırlanacak rapor'a bölgenin detaylı haritası da eklenmelidir.

Rizikonun tam bir şekilde değerlendirilebilmesi için, yukarıdaki malumatın Sigorta
Şirketine tam olarak verilmesi şarttır.



Bundan sonra Rizikoyu değerlendirip fiyaı verecek olan Lider bir Pool Reasürörü
ile işbirliği yapılması ve fiyat ve şartların tespiti gerekecektir.

Tabii bu arada Nükleer enerji kullanılması sonucu doğacak mali sorumlulukların
labi olacağı şartların milli mevzuatımıza uygun bir şekilde tertip ve tanzimi de şarttır.

Bu arada öğrendiğimize göre, Türkiye Atom l.-rıcrjisi Kurumu'nca "Nükleer F.ncrji
Alanında Hukuki Sorumluluk Kanun Tasarısı" da hazırlanmış bulunmaktadır.

Ben bu Kanun tasarısının bazı maddeleri üzerinde, şahsi görüşlerimi bildirmeden
önce; konuya açıklık getirmesi için Hukuki Sorumluluk meselesinin ülkemizde geçirdiği
safhalar ile beynelmilel uygulamalara göre Hukuki Sorumluluklarda uygulanan sistemlere
kısaca değinmek isliyorum.

Bilindiği üzere. Mali Mes'uliyet ve onun neticesi doğan tazminat meseleleri
hukukta gerek nazari ve gerekse tatbikat bakımından en önemli konulardan ve
münakaşaları mucip mevzulardan birisidir.

Mali Mesuliyetin uygulanışına yaşadığımız devrin ahlaki, sosyal ve iktisadi
kültürünün de mühim rol oynadığı inkar edilemez.

Eskiden tazminat ceza mefhumu içinde mütalaa olunur ve tazminatın ödenmesi için
cezayı gerektiren haller karine olarak alınırken, bugün Kusursuz Mesuliyet'e doğru büyük
bir uygulama başlamış ve özel hukukta tehlikeli işletmelerin mesuliyetlerinin tespitinde
sebep meşguliyeti uygulanmaya başlanmıştır.

Bugünün modern hukukunda hukuki ve cezai mes'uliyet durumları birbirinden
tamamen ayrılmış durumdadır.

Uzun zaman Avrupa hukukuna hakim olan Kusur prensibinin kaynağı ise Roma
hukukuna dayanmaktadır.

Roma hukukunun tesiri altında kalmayıp, kendi içinde prensip ve kaidelerine tabi
olarak gelişmiş İngiliz hukuku ile Fski Türk hukuku olan Mecelle'de durum daha başka
esaslara islinad etmektedir.

İngiliz hukukunda dahi Kusur; mes'uliyciin tespitinde kısmi rol oynar iken; İslam
hukukunda "Mecellede" de esas itibarı ile bugünkü medeni görüşlere uygun bir Sebebiyet
prensibi cari idi.

Ancak bu Sebep mes'uliyeti Mecellede cezai ve hukuki mes'uliyel karışık olarak
mütalaa edildiği için başlıbaşına hukuki mesuliyeti kapsayan bir şekilde gelişemedi.

Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından sonra Mecellenin terk edilmesi ve İsviçre
Medeni ve Borçlar kanunlarının tercüme edilerek Türkiye bünyesine uydurulması suretiyle
tazminat meselelerinin halli kısmen doğru esaslara bağlandı.



"Kısmen halledildi" dememin sebebi ise. İsviçre'de tazminat meselesini halleden
Borçlar Kanununun yaııısıra özel durumlarda tazminat problemlerini halleden birtakım
özel kanunların o zamanlar tercüme edilerek tatbikata konulmaması, arzu edilmeyen
haksızlık ve uygulamalara sebep olmuştu.

Mesela Trafik Kanununun ancak 30 sene gibi uzun bir zaman diliminden sonra
tercüme edilerek uygulanması bu meyandadır.

Halen dahi Hukukumuzda hakim olan ve Mali Mes'uliyel meselelerinin
çözülmesinde dayanak olarak kabul edilen Borçlar Kanunundaki ana prensip. Akit dışında
vukua gelen bir hadisenin doğması ve bir kimsenin diğer birisine gerek kasden veya ihmal
ve tedbirsizlik ile zarar vermesi halidir.

Burada derecelenmiş bir sıralama vardır. Kasıt aynı zamanda cezayı icap ettirir.
Burada ceza ve tazminat beraberce bulunmaktadır. Halbuki tedbirsizlik ve hafif ihmal
böyle değildir. Halta dikkat ve ihtimama gereği kadar ehemmiyet vermeyen, vermiş olsa
dahi karşı tarafın (zarar görenin) kusuru ve dikkatsizliğini ispat edemeyen şahıslar
Hukuken mes'ul olacaklardır.

Bu itibarla. Hukuki mes'uliyet ve Haksız fiilerden doğan meşguliyet arasında bazı
farklar mevcuttur. Bu farklar Hukuki meşguliyetin unsurları tahlil edilince daha açık olarak
görülür.

İsviçre Hukukundan aynen aktarılan Borçlar Kanunumuzun 41 'inci Maddesi ile
konulan ana hüküm Kusur prensibine dayanmakta ve "Başka birisine kusurlu bir fiil ile
zarar veren her şahıs bunu tazmin ile mükellef tutulur" denilmektedir.

Bu maddeyi mes'uiiyete esas olmak üzere açacak olursak başlıca aşağıdaki
kısımlardan ibaret olduğu görülecektir:

1- Zarar
2- Zarar ile fiil arasında bağlantı
3- Fiilin hukuka aykırılığı
4- Kusur.

Bir hadisede haksız bir fiil ile bir zarara sebebiyet verildiği ve bunun tazmini
icap elliği zaman bu dört şartın behemahal birarada bulunması lazımdır.

Halbuki esasında hukuki mes'uliyetin doğması için ilk üç şartın bulunması kafidir.

Bir şahsın zarara uğramış olması onu tazminat istemeye hak kazandırmakta ve
diğer tarafa ispat külfetini yüklemektedir. Bu hadisede fiille zarar arasında bulunan illiyet,
haksız fi i I ere ait illiyetleri çok daha geniş ve kapsamlıdır ve kusur olmasa da Hukuki
mes'uliyet doğmakladır ki buna "Causal Liability" denilmektedir.

Bugünkü hukuki mes'uliyctin kusur prensiplerinden ayrılarak başlıbaşına bir
Hukuk müessesesi olarak karşımıza çıkmış olması ve kusuru ispat sorumluluğunun zarara
uğrayan şahıslardan alınarak zararı ika edene yüklenmesi yukarıda da bilvesile işaret,
edildiği üzere, medeni ülkelerde sınai ve teknik gelişmeler sonucu doğmuştur.



Ayrıca, son derecede teknik işletmelerde kusurun işletende olduğunun, zarar
görenlerce ispat edilmeye çalışılmasının zorluğu ve hatta imkansızlığı aşikardır ve
hakkaniyet, kaidelerinin uygulanması sonucu bu zorun I uk tamamen bertaraf edilmiştir.

Böylece, zarar görenlerin haklarını korumak için mutlak surette kusur prensibinden
inhiraf edilmiştir.

Lîsasında teknik karakteri ağır basan asrımızın çok cepheli tehlikelerine karşı kusur
esası dahi kafi gelmemektedir ve eski zamanlarda olduğu gibi uğranılan zararı kaderim bu
imiş diyerek kabul etmek devri de mazide kalmıştır.

Buna göre bir kimse herhangi bir fiili neticesinde diğer bir kimseye zarar verecek
okusa vaki zarardan dolayı mes'ul olur. Tazminat talebi için başkaca hiçbir şeye lüzum
yoktur. Çünkü zararı ika etmiştir. Böylece mes'uliyct, failin manevi durumunu, iyi veya
kötü hareket elliğini, yani kusuru olup olmadığını aramaksızın doğar.

Buradaki mes'uliyct "Kusursuz Mes'uliyet"tir. Kusursuz meşguliyeti izah etmek
için muhtelif terimler kullanılmıştır. Ancak, bugün kullanılan isim ise Kusursuz Mes'uliyct
"Strict Liabi1ity"dir. Buna ayrıca Legal Liability de denilmektedir.

Strict Liability'de mevcut bulunan ve sistemin bir nevi zaafıydım teşkil eden
noktaya gelince, o da zarar ile fiil arasında münasebet bulunmasa bile zararın behemahal
ödenmesinin icap etmesidir.

Pek tabii zarar gören şahsın hukukunu himaye ederken, diğer taraftan fiilin
kusursuz failini de hatırlamak, onun da aynı şekilde himayeye layık olduğunu düşünmek
icap eder.

liğer bu husus nazarı itibara alınmaz ise hukuki mes'uliyel prensibini izah eden ve
onun en mühim dayanak noktasını teşkil eden Ahlaki mes'uliyct fikri önemini kaybetmiş
olur. Bunun için Hukuki mes'uliyeti bazı hükümler ile bağlamak ve sistematize etmeye
çalışmak icap eder.

Eğer böyle yapılmayacak olursa, herhangi bir zarara sebebiyet verir de tazminata
mahkum olurum korkusu, cemiyet aktivitesini felce uğratabilir.

Bu sebepledir ki, zarara sebebiyet verenlerin, kendisinin gerekli bütün tedbirleri
aldığını ispat etmesi ve meydana gelen zararda, zarara uğrayanın kusurunun bulunduğunu
ispat etmesi durumunda; hakimlere, ödenecek tazminatı azaltmak veya tamamen
kaldırılmasına imkan verecek hükümlerin bulunduğu bir mes'uliyct sistemi öngörülmeye
başlanmıştır ki bu uygulamaya zarara sebebiyet veren'e, kusursuz bulunduğunu ispat
hakkı tanıyan Hukuki mcs'uliyet veya kısaca "Causal Liability" de denilmekledir.

Türk Hukukunda halen "Strict Liability" uygulaması yerleşmemiştir ve
uygulamalar Trafik Kanunu, uçak mcs'uliyetleri, İşveren Sigortalarında daha ziyade
"Causal Liability" esasına dayanmakladır.



Causal Liability bugünkü cemiye! hayatının ve faaliyetlerimi/in bütün safhalarında
kendisini göstermekledir.

Esasında tehlikeli ve zarar vermesi mümkün cihaz ve vasıtaların kullanılması ve
teknik ilerlemeler sonucu bu gibi makinelerin kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır ve
içinde yaşadığımız cemiyet hayatı da buna geniş çapta müsaade etmektedir.

Bilindiği üzere, fabrikalar, otomobiller, uçaklar ve mümasili vasıtalar işi ve
süratleri icabı her an tehlike yaratmaktadır ve bunların sebep olacağı zararlara mani
olmaya da ferdin gücü kail gelmez.

Bu itibarla, bu gibi vasıtaları kullanıp bunlardan kar edenler veya özel zevk alanlar,
bu kullanımları sonucu doğarı zararları tazmin etmekle mükelleftirler. Bu esaslardan
hareketle ortaya atılan tehlike nazariyesi. Hukukta mühim bir yer tutmuş ve hatta Hukuki
mes'uliyete bağlı ve onun ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil eden mali mes'uiiycli ve hatta bu
meşguliyetin sigortalanmasını kanuni bir mecburiyet haline getirmiştir.

Madem ki cemiyet hayatında bu gibi tehlikeli vasıtaların kullanılmasından
vazgeçilememektedir, bu itibarla aynı Mali Mes'uliyet rizikosuna maruz bulunan şahısların
önceden ödeyecekleri küçük miktarların bir havuzda toplanması; müşterek rizikonun
paylaşılmasına esas leşkil edebilir. Böylece büyük bir tazminatın ödenmesinin doğuracağı
yıkıcı durum hafifletilmiş olur ve her bir riziko için doğacak ödeme mecburiyeti önceden
Ödenmiş küçük sigorta primleri sayesinde taşınabilir bir riziko seviyesine iner.

Tehlike teorisinin tabii neticesi olarak Mecburi Mali Sorumluluk sigortaları
günümüz tatbikatına girmiştir.

iliç şüphesiz. Nükleer reaktörlerin kullanım alanına girmesi ile, bir reaktörün
işletilmesinden doğacak her türlü zarar ve ziyanın da, işleticisi tarafından karşılanması
tehlike teorisinin sonucu olarak karşımıza çıkar. Bu illiyet mes'uliyeti ister sigorta edilsin
ve isterse edilmesin, bir hadise vukuunda işleticinin yerine getirilmesi gereken zaruri bir
görevidir.

Yukarıda da arz edildiği üzere, burada zarar görenlerin nükleer reaktör işleticisinin
kusurunu ispat etmeye mecbur tutulması; yani Borçlar kanununun 41 ve onu takip eden
maddelerine göre nıes'uliyctin tespiti yoluna gitmeleri değil, sebeb mes'uliyeti veya diğer
bir deyişle, işleticinin kendi kusursuzluğunu ispat suretiyle ödeyeceği zarar ve ziyanı
azaltma veya ondan kurtulma suretiyle vaki zarardan "Causal Liability" esaslarına göre
mes'ul olması icap eder.

Her hal ü karda sebep mes'uliyeti, nükleer sigorta mali mes'uliyet davalarında ve
onun sigortasında en geçerli esas olacaktır.

Nükleer enerji sanlralları ve onların sebep olacağı mali sorumluluk ile bunun
zorunlu sigortalarına gelince, yukarıda da belirttiğim üzere bu konuda Türkiye'de mevcut
mevzuat noksanlığı. Sayın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından hazırlanan bir tasarı
ile giderilme yoluna gidilmiş ve "Nükleer Enerji alanında Hukuki Sorumluluk Kanun
Tasarısı" adı allında bir kanun hazırlanmıştır.



Hazırlanan Kanun tasarısının maddelerinin büyük bir kısmı Beynelmilel
mevzuattan alındığı için lam ve mükemmeldir.

Benim bazı maddeler üzerindeki görüşlerim ise asla bir tenkit niteliğinde değildir
ve bu konuda daha mükemmeli bulma hususunda vaki teklifler niteliğindedir.

Kanun tasarısının 6'mcı maddesi sorumluluğun sınırlarını tespit ederken
'Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelerle kabul edilen en üst sınırı geçmemek
üzere Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir ve değiştirilebilir" denilmektedir.

Bu en üst sınır her ülkenin tayin ettiği mes'uliyet sınırlarından hangisi olacaktır?
Mesela Hollanda'da bu limit 285 milyon S.D.R.'dir. Norveç ve Danimarka'da ise 60
milyon S.D.R.'dir. Paris Konvansiyonunda 5 milyon S.D.R.'dir ve Viyana
Konvansiyonu'nda ise 150 milyon S.DR. öngörülmektedir.

İler ne kadar Kanun tasarısına bir rakkam konulmamak suretiyle gerekli elastikiyet
elde edilmiş ise de, zorunlu sigortalarda uygulanacak asgari limitin S D R . cinsinden
belirtilmesi ve arttırılacak miktarların Bakanlar kuruluna bırakılmasının daha iyi olacağı
kanısını taşımaktayım.

Kanun tasarısının 9'uncu maddesi tazminat şeklinin ve miktarının tayininde
Borçlar Kanununun haksız fiillere dair 41 ve onu takip eden maddelerinin uygulanacağını
öngörmektedir.

Bu konunun sakıncalarım belirtmek için yukarıda bir Sigortacıdan ziyade bir
Hukukçu gibi, "değerli Hukukçularımızın affına sığınarak" bilgim hudutları içinde izahat;
vermeye çalıştım.

Bence bu madde tamamen tasandan çıkarılarak, Karayolları Trafik Kanununda
olduğu gibi Causal Liability esaslarına dayanan bir Hukuki Sorumluluk ve tazminat
hükümlerinin getirilmesi daha doğru ve adil olur.

Nükleer Knerji Reaktörlerinde ve onun Meşguliyetinin tespitinde kusurun ispatının
zarar görenlere bırakılması hakikaten büyük bir haksızlık olur çünkü bunu ispal etmeleri
hemen hemen imkansızdır.

Nitekim Viyana Konvansiyonunun IV'üncü maddesinin I'inci fıkrası bu görüşümü
açıkça leyid etmekte ve "Nükleer Santral İşleticisinin mcs'uliyetinin mutlak olduğu" şartını
getirmektedir.

Kanun tasarısının 12'inci maddesi Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına, yaptıkları
tazminat ödemesi tutarında Nükleer Enerji Santrallerinin sorumluluğunu taşıyanlara ve
onun Sigortacılarına rücu hakkını tanımaktadır.

Bir Sigortacı olarak hiçbir zaman içime sindiremediğim ve daima itiraz ettiğim bir
konu olan, Sosyal Sigortalar Kurumlarının ödedikleri tazminat için zarara sebep olan
işleticilere rücu etmeleri konusu kanımca son derecede yanlış bir uygulamadır.



Jiir kere. Sosyal Sigorta Kurumları mal sigortası değil, can sigortalarını teminat
altına almaktadırlar. Çan'ın ise bedeli yoktur. Ödenen Mal bedelinin tazmini değil, catı'm
uğradığı zarar veya öldü ise varislerinin uğradığı gelirden mahrumiyeti karşılamaktadır.

Kaldı ki. Sosyal Sigortaları yaptırma sorumluluğu kanunen İşverenlere aittir ve
primin büyük bir kısmı da İşveren tarafından ödenmektedir. İşveren kendisine ait
sorumluluğu sigorta ettirip, primini de Sigortacıya ödedikten sonra, bir tazminat ödemesini
müteakip sigortacı hangi hakla ödediği tazminatı sigortalısından talep edebilecektir? O
zaman Sigortacıya :'sen neyi sigorta ettin" diye sorulma/ mı?

İster ö/el sigorta, isterse devlete ail Sosyal Sigorta Kurumlan olsun işin tekniği
hiçbir zaman değişmez ve bir prim karşılığında can sigortalarında rizikoyu kabul eden
sigortacının, ödediği tazminattan sonra, Malları zarara uğramış şahıslarda olduğu gibi.
Sigortalısına veya başkalarına rücu hakkı olamaz. IZğer fazla bir şey ödenecekse, o ancak
zarar görene veya onun ailesine ait olur.

Bu sebeple, Sosyal Sigorta Kurumlarının rücuuıia imkan veren bu maddenin de
tasarıdan mutlaka çıkarılması lazımdır ve bu husus sigorta tekniğine ve hakkaniyet
kaidelerine daha uygun olur.

Maddenin ikinci fıkrası Nükleer Enerji Santrallarında çalışan şahısların İşveren
Mali Mes'uliyet sigortası esaslarına göre sigorta edilmesi durumunda, Sosyal Sigorta
Kurumlarının ödedikleri tazminattan sonra İşvcrcn'e rücu etmeleri durumunda, ödenen
primlerin tazminattan indirilebileceğini öngörmek led ir.

Bence bu da yukarıda arz. ettiğim mucip sebepler dolayısı ile kat'iyyen doğru
değildir.

Maddenin; Sosyal Sigorta Kurumlan'nın, bir nükleer kazadan sonra ödediği her
türlü can tazminatı dolayısı ile rücu hakkının bulunmadığı şeklinde yeniden kaleme
alınması gerekir.

Kanun tasarısının 14'üncü maddesinin üçüncü fıkrası, yaptırılan sigorta
sözleşmelerinin bir örneğinin onbeş gün içinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na
gönderilmesini öngörmektedir.

Maddeye "Beynelmilel Şart ve Klozlara göre yaptırılan Sigorta Mukavelenamesi"
ibaresinin ilavesi ve ayrıca Sigortacı'run rizikoyu hangi Reasürörlere veya Pool'lere ne
nispette dağıttığına dair bir vesikayı Sigortalıya ibraz edeceği mukavelenameye ilave
etmesi zorunluluğunun getirilmesi kanımca daha doğru olur.

Ayrıca, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun, icap ettiği taktirde, eğer iş profesyonel
Reasürörlere plase edilmiş ise, bu reasüröıicrin mali gücü hakkında malumat istemesi ve
beğenmediği rcasürörlerin değiştirilmesini talep etme hakkının bulunması konusu da
madde metninde ver almalıdır.



Sözlerime son vermeden önce bilhassa bir konunun ehemmiyetini önemle
belirtmekte faide görürüm.

Nükleer Enerji sigortaları esasında ihale ve rekabet, konusu olmamalıdır. Çünkü
burada ucuz prim ödenmesinden ziyade, bir kaza sonucu doğacak büyük bir zararın sağlam
mali bünyeli bir şirkette ve ehil ellerde bir an önce tasfiyesi meselesi hayati ehemmiyet
arzeder.

Bir nükleer Reaktörün sigortalarını üstlenecek Sigortacının her şeyden önce son
derecede mühim milli bir davanın mes'uliyetini üzerinde taşıdığı bilinci içinde olması ve
sonra, bütün meslektaşlarının adını yanlış bir uygulama ile riske atabileceğini ve onları
halkın gözünden düşürebileceği gerçeğini çok iyi bilmesi gerekir.

Hepinizi en derin saygılarımla selamlarım.

IIAŞİM HKENHR



NUCLEAR REACTORS AND THEIR
LEGAL LIABIIJTY INSURANCE

HAŞİMEKENER
Chairman and Executive Manager of

Generali Sigorta A.Ş.

With regard to the Liability Insurance for a Nuclear reactor generating electricity
it should always be remembered that first of all, such an insurance cannot be met by a

single Insurer's capacity because in general radioactive contamination takes place in all
insurance contracts as a strict exclusion and also normal Reinsurance treaties can't accept
this Risk. For this reason, nuclear energy risks can only be undertaken through reinsurance
placements with local Pools having a Governmental support behind them or even with the
Pools of various countries.

Therefore, we will inevitably come face to face with the requirement that the
special and general conditions of legal liability insurance and the legal principles which
these conditions will be based on, will have to be in line with international practices and
also the legal liabilities of nuclear energy to be fixed by a special law, will have to be
arranged according to the basis put forward in the Paris and Vienna Conventions.

The extremely high limits of indemnity and the enormous claim amounts to be paid
under such an insurance will naturally lead the Insurers who will grant cover for such a
risk, to investigate the matter seriously and from the technical point of view.

The indemnity to be paid under the legal liability insurance due to the results which
the risk will produce when especially taking into consideration the long lasting destruction
which it will produce in human body through radioactive contamination not solely relating
to a single regio'n but to be carried forward to long distance areas by the winds and through
rivers and underground waters are highly important points showing the dreadfullness of the
risk.

Therefore, it is very important when fixing the legal liability premium for this
insurance, whether the nuclear power plants are nearby the residence areas and whether
there are any rivers, lakes or seas in the surrounding.

Of course, such aspects as indemnifying the Insured in various payments within one
year up to the insurance amount or indemnification of the Insured in a single event up to
the entire insurance amount and then renewing the insurance agreement upon another
premium payment, as well as the deductible to be applied for Material Damages, are also
important factors playing a role in the determination of the amount of premium for this
insurance.

You will find herebelow briefly the major points which have to be taken into
consideration and examined in advance in the legal liability insurances of the nuclear
power plants.



a) Details of the reactor and purposes of utilization.
b) If the Reactor is a prototype or, of approved design, whether new features have

been incorporated. If similar to existing types, these should be cited.
c) A general description of the Reactor, including detais of the Core pressure vessel,

Core configuration.
d) Detailed information is to be provided particularly on the main (first), auxiliary

(second) and third cooling systems and in addition to this, on the circulation pumps,
pressure tanks, Heat exchangers, turbines and the entire circulation system

e) How the control rods will function during a normal operation, of which metallic
mixture composition they are, and if the reactor enters into a critical situation, how
they will come into circuit

f) Explanation on the alarm systems to come into circuit if and when the reactor gets
into critical state

g) A detailed report about the measures foreseen in the event of an occurrence
together with the information on the energy, temperature, situation about the
pressure and the probable results which will be produced when the fuel causing
fission is discharged.

h) Detailed information on the processes of filling in the fuel, discharging the fuel and
how the ignition (burning) process will be made

i) Detail of any auxiliary circuits affecting Safety,
Such as;
i) Core flooding system
ii) Core spray system
iii) Poison injection system
iv) Clean up circuits, etc.

j) Explanation on the systems providing electricity to the reactor as well as on the
emergency electricity supply systems and their equipment.

Furthermore, details about the enriched fuel and the mode of its preservation, the
maximum temperature (degree) obtained when the radioactive material is being
preserved in tubes, the number of control rods and the reactions they will show in the
event that each of them comes into circuit, the dates of utilization of the moderators,
and date of utilization of the reflectors have to be very carefully examined and reports
must be obtained on these aspects.

In addition to this information to be obtained on the reactor, necessary explanation
should absolutely be obtained also about the land where the reactor will be installed,
such as; the general explanation on the geographical and hydrological state of the land
and the climatic conditions prevail ing,, the wind force of the region and background of
maximum wind forces, necessary data on the flooding and earthquake situation.

Apart from those, the circumstances of the surrounding area are very important as
pointed out above. Data should be stated on the distance of the plant to the surrounding
villages and towns, the number of population inhabiting in the region, number of
buildings located in the surrounding and the approximative value of the buildings,
whether there are any cultivated fields and the types of the crops grown, how close it is
to the regular air routes and whether there is an airport nearby and also a detailed
regional map must be annexed to this report.



In order to be able to evaluate the risk thoroughly, the above information has to be
provided to the Insurance Company completely.

From then on, it will be necessary to cooperate with a leading Pool reinsurer who
will evaluate the risk and give a quotation for it so that the rates and conditions for the
insurance can be determined.

Of course, meanwhile, it is a "must" that the conditions to be applied for the
Liability insurances emerging from the utilization of nuclear energy, be arranged and
stipulated in accordance with our national regulations as well.

As we have been informed in the meantime, a draft of Law concerning the Legal
Liability in the field of nuclear energy has already been prepared at the moment by the
Turkish Atomic Energy Institution.

Before I begin to state my personal points of view on certain articles of this Law
Draft, in order to clarify the matter I would like to mention briefly the stages which the
Legal Liability issue has gone through so far in our country as well as the systems
applied to Legal Liability as per the international practices.

As you are well aware, legal liability and indemnification issues resulting from this
type of liability are both in theory and in application the most prominant negotiatable
issues in law.

It cannot be denied that the moral, social and economic culture of our day pays an
important role in the implementation of the Legal Liability issue.

While in the former days, indemnification was being considered within the concept
of penalty and punitive circumstances were being taken as basis in principle for paying
an indemnity, today a great tendency has begun towards the application of "Strict
Liability" and in the private law. And "Causal Liability" has been started to be applied
in the determination of the legal liability caused by dangerous plants and institutions.

And the legal and punitive liability İn the modern law of our day have been
completely separated from each other today.

The source of the principle of fault which dominated the laws of Europe for a long
time roots back to the Roman Law.

However, in the British Law developed as per the rules and principles within itself
without being influenced by the Roman Law and in Macalla (Mecelle) which is the
former Turkish Law, the circumstances are based on other basics and principles.

While even in the British Law fault plays a partial role in the determination of the
legal liability, in the Islamic law of Macalla, a causal principle was valid which, in fact,
resembles the contemporary visions of our day.



However, as this causal liability was being considered in Macalla with the punitive
and legal liabilities mixed together, it could not develop for itself in a way to cover the
legal liability.

After the declaration of Republic in Turkey, by leaving Macalla and translating the
Civil Law of Switzerland and the Law of Obligations and adopting them to Turkey's
nature, the issue of indemnity has partly been settled on the right basis .

What I mean by saying "has partly been settled" is because there have been certain
situations causing undesired results and unfair applications as besides the Swiss Law of
Obligations solving indemnification issues, there were no special laws translated and put
into application at that time to solve the problems of indemnity.

Namely, Motor Vehicles Obligatory Third Party (Traffic) Law's being translated
and put into force only after a long time as thirty years is one of the examples for my
above statement.

Even at present, the main principle dominant in our Law of Obligations adopted for
solving the legal liability issues, is the case representing an occurrence arising outside
the scope of the insurance agreement and one person's causing damage to another
wilfully, negligently or imprudently.

Here, there is a graded sequence. Intent necessitates punishment at the same time.
Penalty and indemnity both exist here. Whereas, imprudence and small negligences are
not similar to this. The case is even that; if persons do not care enough for caution and
consideration, or even if they cared enough for caution and consideration but could not
prove the fault or carelessness of the opposite party who sustained damage, then they
will be legally liable.

Therefore, there are some differences between the legal liability and the liability
arising from unrightful acts. These differences can be clearly seen when the elements of
legal liability are more closely analysed.

The basic term of Article 41 of our Law of Obligations which has been derived
from the Swiss Law in the same way, is based on the fault principle and stipulates that
"a person who causes damage to another person by a faulty act shall be liable to
indemnify it."

If we want to clarify this article to be a base for liability, we will see that it consists
of the following elements:

1- Damage
2- Connection between the damage and the act
3- The acts's being against the law
4- Fault.



When a damage is caused in an occurrence with an unrightful act and it has to be
indemnified, the above four elements have to be present altogether.

Whereas, the above first three conditions' being present would in fact be sufficient
for a legal liability to arise.

A person who has sustained damage is entitled to claim an indemnity and is
burdened with proving to the opposite party the damage he has sustained. In such a case,
the connection between the act and the damage is much more wider and scopefuj when
compared to the connection with unrightful acts and even if there is no fault, a legal
liability arises which is called "Causal Liability."

As pointed out above, legal liability today, being separated from the fault principle,
and emerging as a law issue for itself, and the burden of proving the fault being taken
from the shoulders of the persons who sustained damage and given to the person causing
the damage, is due to the industrial and technical developments which took place in
civilized countries.

Furthermore, it is apparent that for very technical plants and installations it is
extremely difficult and even impossible for the persons who sustained damage to try to
prove that the operator is faulty. But this burden has been overcome completely by
applying righteous rules and principles.

So, the fault principle has absolutely been abandoned with the aim of protecting the
rights of the persons who sustained damage.

In fact, even the fault principle is not sufficient against the multi range dangers of
our century of technical dominancy and it was in the past to consent to the sustained
damage by saying that it was our destiny.

Accordingly, if a person causes damage to another person with his act, he is
responsible for the damage which occurred. There is no need for any other thing for
claiming an indemnity because he has already caused the damage. So, the liability arises
without the necessity of searching 4he moral state of the perpetrator or whether he acted
with good or bad intention, that is to say, without fault finding.

The liability mentioned here is "Strict Liability." Various terminologies have been
used for defining Strict Liability. However, the term used today is "Strict Liability." It is
also called Legal Liability.

As for the aspect of Strict Liability which in some way forms the weak point of the
system ; it is the absolute necessity of paying an indemnity even if there is no relation
between the damage and the act.

Of course, while protecting on one side the lawful .rights of the person who
sustained damage, it will be necessary on the other hand to remember the unfaulty
perpetrator of the act and to think that he also merits protection in the same way.



If this point is not taken . into consideration, then, the concept of moral
responsibility representing the principle of legal liability and forming the main basis for it,
will lose its importance.

Therefore, it will be necessary to bind the legal liability with certain provisions and
to try to systematise it.

If such a thing is not made, the dread that one shall cause a damage and be obliged
to pay an indemnity, may paralyse the activities of the community.

For this reason, there is now an inclination towards the implementation of a liability
system which will provide the chance to the Court Judges to decrease or totally eliminate
the indemnity payable in the event that the person who caused the damage can prove that
he had already taken all kinds of necessary precautions and that the person who sustained
damage was at fault in the occurrence. This application which recognises a chance also to
the person who caused the damage to prove that he wasn't faulty, is called Legal liability
or shortly "Causal Liability."

A practice of Strict Liability has not settled very well in the Turkish law yet and the
implementations in the Compulsory Motor Third Party (Traffic) Law, aircraft liability, and
Employer's Liability are rather based on "Causal Liability" basis.

Causal liability makes itself felt almost in all stages of our daily life and social
activities.

In fact, technical developments are making it inevitable to a great extent in today's
circumstances to use risky machinery, tools and equipment that can easily be harmful.

As you are well aware, factories, motor vehicles, air crafts and similar vehicles
create danger every instant owing to their functions and speeds and no individual is able to
prevent the damages which these vehicles may cause.

Therefore, those who drive and make money on them or drive them for pleasure are
responsible to indemnify the damages which their vehicles will cause. The "Danger
theory" which is put forward by basing on this principle, has played an important part in
the law and has even rendered it compulsory by law the Third Party Liability which is an
unseparable part of legal liability, and even to insure this liability.

Now that we cannot abstain from driving these dangerous vehicles due to the
requirements of the community, the small amounts of premiums to be paid in advance by
the persons who are subject to the same type of legal liability risks, can be gathered
together in a Pool and this can be the base for for sharing this common risk. So, the
hardship of paying a large amount of indemnity will be eased and the burden to indemnify
each small risk will go down to a reasonable and bearable level owing to these small
amounts of premiums which have been paid beforehand.

As a natural consequence of the Danger Theory, Compulsory Third Party Liability
Insurances have become a part of our present day application.



No doubt, with the beginning of the utilization of nuclear reactors, we see as a
result of the Danger theory that the burden to compensate all kinds of losses and damages
arising from the reactor's operation, falls upon its operator.

Whether this causal liability has been insured or not, it is an indispensable duty of
the operator to undertake the burden of paying the claim in the event of an occurrence.

As mentioned above, in such circumstances, instead of the persons who sustained
damage being obliged to prove that the nuclear reactor's operator is at fault, that is to say,
instead of determining the liability according to the terms of Article No:41 of the Law of
Obligations and its following articles, the operator should be liable for the loss and
damage on the "Causal Liability" basis; in other words, by reducing or totally eliminating
the loss amount which the operator will have to pay after he has proven his unfaultiness.

In all cases, Causal Liability will be the most applicable basis in the court actions
relating to legal liability and its insurances.

As for the Legal Liability arising from Nuclear Power Plants and the Obligatory
Liability insurance which is being planned to be put into force for this purpose, the
regulation gap in Turkey in this respect is being tried to be compensated by a Law draft
prepared by the Turkish Atomic Enery Institution as mentioned above, under the title of
"Law Draft for Legal Liability in the field of Nuclear Energy".

Most of the articles in this draft are complete and excellent as they have been
adopted from international practices and my points of view on some of the articles of this
draft are never in the form of a criticism but they are in the form of proposals in order to
find the more excellent.

For determining the limits of liability, Article 6 of the Law Draft says; 'Limits of
liability shall be determined and/or modified by the Council of Ministers in a way not to
exceed the maximum liability level adopted under the international agreements in which
Turkey is a side."

In this case there's the question of "which one will this maximum limit be when we
take into consideration the different liability limits adopted by each of these countries?"
For instance, in the Netherlands this maximum limit is 285 Million S.D.R and in Norway
and Denmark it is 60 Million S.D.R. and the Paris Convention foresees a limit of 5 Million
S.D.R. and Vienna Convention 150 Million S.D.R.

Although the required flexibility has already been obtained in the Law Draft by not
mentioning a specific figure, I believe that a minimum limit in S.D.R. should be specified
for the compulsory liability insurances and the amounts to be increased should better be
left to the Council of Ministers.

For determining the amount of indemnity and mode of indemnification, Article 9 of
the Law Draft foresees the implementation of terms of Article No:41 and the following
articles of the Law of Obligations which relate to unrightful acts.



I tried to draw your attention to the inconveniences of this matter by giving the
above explanations within the limits of my knowledge as if I were a lawyer, rather than an
insurer, with my apologies from our valuable lawyers.

I am in the opinion that it would be fairer and more accurate if the above said
article would be deleted from the law draft entirely and provisions should be brought in
regarding legal liability and indemnification based on Causal Liability principles as in the
Highway Traffic Act.

For the determination of Legal Liability regarding Nuclear Reactors, it would
indeed be very unfair to leave the burden of proving a fault on the shoulders of the persons
sustaining a damage because it is almost impossible for them to prove it.

J would like to mention that Vienna Convention Article IV, paragraph one is
supporting my view saying that "the liability of the operator for nuclear damage under this
Convention shall be absolute".

Article 12 of the Law Draft recognises to the Social Security Organizations the
right of recourse to the operators of the nuclear power plants and to their Insurers in as
much as the indemnity they have paid.

Social Security Organization's having recourse to the operators who caused the
damage in order to collect the indemnity it has paid, is an aspect which I never agree and
have always objected to as an Insurer, and in my opinion ît is an extremely wrong
application.

First of all, Social Security Organizations grant cover for persons but not for
property and there is no specific value for persons. What is being done is not to
compensate the damage sustained by a property but it is to compensate the injury that a
person sustained or, if he is dead, the amount of income that deceased person's inheritors
will be deprived of.

As a matter of fact, the legal responsibility to take out a Social Security Insurance
belongs to the Employer and the major part of the premium is being paid by the Employer.
Once the Employer takes out an insurance concerning his own liability and pays the
premium to the Social Security Organization, how does the Social Security Organization
have the right to make a recourse to its Insureds after paying an indemnity and request this
indemnity back? In this case, shouldn't we ask the Social Security Organization the
question of "what did you insure, then?"

Whether it is a private insurance or an insurance granted by the State Social
Security Institution, the subject is always technically the same. So, an Insurer who accepts
to insure persons against a premium payment should not have the right to make a recourse
to his Insureds or to others after paying an indemnity, as it is the case with persons whose
property has sustained damage. If there is an additional amount to be indemnified, then it
should only belong to the injured person or his family.

For this reason, this article which recognizes to the Social Security Institutions the
right of recourse, should definitely be excluded from the law draft so that the matter would
be rendered more appropriate to the insurance techniques and principles of justification.



The second paragraph of the above said Article foresees that in case the employees
of a nuclear power plant are insured under the Employer's Liability basis and if the Social
Security Organization makes a recourse to the Employer after paying an indemnity, it will
be possible to deduct the paid premiums from the indemnity.

In my opinion, this would also be absolutely incorrect due to the compelling
reasons which I mentioned above.

I believe that this Article should be revised in such a way to cover a provision that
the Social Security Organization should never have the right of recourse after it has paid
any kind of a bodily indemnity for a nuclear occurrence.

Paragraph 3 of Article 14 of the Law Draft foresees that a copy of all the insurance
agreements contracted, should be sent within fifteen days to the Turkish Atomic Energy
Institution.

I am convinced that it would be more accurate if the phrase of "Insurance
Agreement concluded as per the International Conditions and Clauses" could be
incorporated into this Article, and furthermore, if it could be stipulated in this Article that
an Insurer covering a Nuclear Power Plant should also annex to the insurance agreement
which he will present to the Insured, a copy of the document giving the list of Pools or
Reinsurers participating in this risk and the breakdown of the ratios of the insurance
placement.

Moreover, a provision should be incorporated into this article that The Turkish
Atomic Energy Institution can request information especially on professional Reinsurers'
financial situations if necessary, and will have the right to request that reinsurers who are
not found eligible, be changed.

Before I close my speech, I would particularly like to stress the importance of an
aspect.

As a matter of fact, Nuclear Energy insurances should never be made a subject of
bidding or competition. Because, here, rather than the question of low premium payment,
the vital matter is the quick settlement of a big claim arising from an accident, in the
qualified hands of an insurance company with a sound financial structure.

An Insurer who will undertake the insurances of a nuclear power plant should,
above all, have the sense of responsibility for such a national issue of prime importance,
and should secondly be highly aware of the fact that he may jeopardize the reputations of
all his colleague Insurers with his single wrong application and degrade them in the eyes of
the public.

I would like to extend my deepest regards to all of you present here on this
particular occasion.

HAŞİM EKENER


