




TEMEL TAŞLAR 

 

 

1. ULUSAL ÜLKÜ BİRLİĞİ 

 

2. DEVLET POLİTİKASI 

 

3. DEVLET PLANI / ‘PLANLARIN PLANI’ 

 

4. SABIR 

 

  



ULUSAL ÜLKÜ BİRLİĞİ 

BİLİM VE TEKNOLOJİDE ‘ULUSAL HEDEF’ 
 

BÜYÜK ULUSAL BİLİMSEL VE TEKNİK PROJELER: 

 

UZAY PROJELERİ:  

      -   “AYA İNSAN GÖNDERME PROJESİ”,  

 -   “MARS’A AYAK BASMA” PROJESİ,  

 -   “YILDIZ SAVAŞLARI”  

 

NÜKLEER GÜÇ PROGRAMLARI: 

 

 -   “ATOM BOMBASI PROJESİ” (ASKERİ GÜÇ PROJELERİ) 

      -   GÜÇ ÜRETİM PROJELERİ (SİVİL ) 

 

  



ULUSAL ÜLKÜ BİRLİĞİ VE NÜKLER  

TEKNOLOJİSİNİN KAZANIMI  

 
YİN = ULUSAL ÜLKÜ BİRLİĞİ 

YANG = NÜKLEER TEKNOLOJİ 



DEVLET POLİTİKASI ŞART 

 

SALT HÜKÜMET POLİTİKALARI 

 

• KISA VADELİ 

• DAR ALANLARI KAPSAMLI 

• ÇATIŞAN ÇIKARLAR               

  

      

VİZYON PROJELERİ 

 

• UZUN VADELİ 

• ÜLKE ÇAPINDA 

• ÇATIŞAN ÇIKARLAR EN DÜŞÜK 

DÜZEYDE 



 

 
 

 

 



PLANLAMA 



SABIR 

• NÜKLEER GÜÇ PROGRAMININ ÖMRÜ: EN AZ 100 YIL  

 

• UZAY VE ZAMANDA KAPSAMLI, AYRINTILI PLANLAMA, HAZIRLIK VE 

YATIRIMLARIN SÜRESİ: 50-100 YIL  

• BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALININ, YER SEÇİMİNDEN İŞLETMEYE 

ALINMASI ARASINDAKİ SÜRE: ~ 15 YIL 

• BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALININ ÖMRÜ: ~ 60 YIL 

• YÜKSEK AKTİVİTELİ NÜKLEER ATIKLARIN GÜVENLİ DEPOLANMA 

SÜRESİ: ~ 350 YIL 









NÜKLEER TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İNCELEME, 

ARAŞTIRMA ALANLARI VE KONULARI  

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI 

• Insan kaynakları sorunlarının uluslararası 

boyutları  

• Nükleer teknoloji transferi için insan 

kaynakları planlaması, geliştirilmesi, iş 

gücü planlaması, eğitim ve bilgi yönetimi 

• Akademik Bilgi ve Destek Ağının 

Kurulması 



İDARİ VE HUKUKİ ALTYAPI 

• Nükleer programa ilişkin yasal çerçeve 

• Başarılı bir uygulama için idari yapılanma 

• Farklı nükleer düzenleme ve denetleme 

yaklaşımların nükleer teknoloji seçimine etkisi 

• NGS için lisanslama mevzuatının nükleer 

teknoloji transferi üzerindeki etkisi 

• Nükleer güç programı için nükleer güvenlik 

altyapısının oluşturulması 

• Özerk bir Nükleer Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu’nun kurulması 

 



• Güvenlik ve atık konularında uygun bir yasal 

çerçevenin hazırlanması 

• Düzenleyici altyapı için uluslararası güvenlik 

standartlarının yerel şartlara uyumu 

• Nükleer teknoloji transferini etkileyen uluslararası 

düzenlemeler 

• Nükleer alanda Üçüncü Taraf Sivil Sorumluluk 

kavramının Türk Hukuk ve Sigorta sistemine 

entegrasyonu 



TEKNİK VE SANAYİ ALTYAPISI 

• Özel yetkili, doğrudan Başbakan’a bağlı 
Nükleer Enerji Programı Uygulama 
Otoritesi’nin (NEPUO) kurulması  

• Türkiye’nin teknik altyapı envanterinin 
hazırlanması ve yeterlilik açısından 
Değerlendirilmesi 

• Türkiye’nin sanayi altyapı envanterinin 
hazırlanması ve yeterlilik açısından 
değerlendirilmesi 

• Nükleer güç üretiminin gerektirdiği şartları 
karşılayabilecek nitelik ve nicelikte kurum ve 
kuruluşların belirlenmesi 



DİPLOMASİ 

• DIŞ POLİTİKA 

• ULUSLARARASI DİPLOMASİ 

• KAMU DİPLOMASİSİ 



DIŞ POLİTİKA 

 

• Ana bileşen olarak sivil ve askeri nükleer güç 

 

• Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Nükleer 

İlişkiler Dairesi kurulması  

 



ULUSLARARASI DİPLOMASİ 

• Başarılı bir NGS programında ve nükleer 
teknoloji transferinde karşılaşılan uluslararası 
sorunlar 

• Nükleer işbirliğinde diplomatik girişimler ve 
proaktif planlama 

•  Nükleer yakıt çevrimine dönük teknoloji 
transferinde uluslararası destekler 

• Uluslararası kuruluşlar (UAEA; OECD/NEA, 
WANO vb) ve nükleer şirketler ile işbirliği 

• Nükleer alanda bölgesel işbirliği ve 
dayanışma ağlarının önemi ve geliştirilmesi 

 



EKONOMİ VE FİNANSMAN: 

• Nükleer santral projelerinin finansmanında 

zorluklar 

• Nükleer Güç Santrali projeleri için yeterli 

ve rekabetçi bir finansal yapı geliştirmek 

• Nükleer enerji santralleri projelerinde 

maliyet yönetimi, risk dağılımı yönetimi 

• Nükleer güç projelerinin  finansmanında 

ihracat kredi kuruluşlarının rolü 



KAMU DİPLOMASİSİ 

• Uzun vadeli ulusal nükleer politika için kamu 

diplomasi yapılanması 

 

• Kamuoyunun, nükleer teknoloji transferinin  

içselleştirilmesine dönük, bilgilendirilmesi ve   

eğitimi  

• Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunun 

güveninin kazanılması 

 

• NGS projelerinde maliyetin düşürülmesinde  

kamuoyunun rolü 



NOTLAR 

Saydam 2:    

• Türkiye- 2023 Vizyonu, 1923 yılında ortaya konmuş olandan daha iddaasız bir 
hedef ortaya koymakta. Zira Türkiye-1923 Vizyonu’nda ‘Yükselme’ için bir sınır 
yoktur. 

• “El elden üstündür, ta arşa kadar!” atasözümüzün hatırlattığı üzere, çağdaşlık 
düzeyi, sürekli değişen ve yükselen dinamik bir olgudur. 

• İddalı hedeflerin ortaya konulması pek zor olmasa da, hedefe varmak için; 
halkın sürekli desteğini alacak açık, seçik tutarlı ve uzun soluklu planlama 
yapmak ve hele uygulamak zor ve meşakkatli bir iştir. Bize yakışan, harcı alem 
işleri değil,  “zoru başarmaktır”. 

• Zoru başarmak için, Atatürk’ün; “ Uygarlık eserleri meydana getirme 
yeteneğinden yoksun olan toplumlar, özgürlük ve bağımsızlıklarından da 
yoksun kalmaya mahkumdurlar. İnsanlık tarihi bu dediğimizi doğrulamaktadır.” 
özsözü, Vizyon Hedefine ulaşmak için gerekli yeteneklerin niteliğini de ortaya 
koymaktadır. Türkiye’nin uygarlık eserleri oluşturması, uluslararası alanda içten 
bir saygı gören ve ulusal çıkarları ile onurunu her türlü alanda koruyan ve kabul 
ettiren, demokratik ve güçlü bir dünya devleti konumuna gelmesi ve bu 
konumunu sürdürülebilir olması, ülkenin eğitim düzeyine ve ona sıkı sıkıya 
bağlı olan, bilim ve teknolojide yetkinlik kazanmasına bağlıdır.  



Saydam 4: 

 

• Çağdaşlaşma genelde, bir toplumun hayatında bilim ve tekniğe dayalı bir eğitim düzeninin kurulması, 
insan haklarının temeli olarak hürriyet ve eşitlik ilkelerinin benimsenmesi, gerek bireysel gerekse 
toplumsal hayatta karşılaşılan sorunların akılcı ve bilimsel yöntemlerle çözümü demektir.  

• Türkiye’nin çağdaşlaşması, toplumsal kurumlarda ve bireysel hayatta demokratik yönde siyasi değişimler, 
ekonomik alanda teknolojide yetkinleşerek sanayileşmek, düşünce alanında “Bilim ve fennin” rehber 
edinilmesi ve, bu süreçlerin sonuçlarına göre, toplumsal ve bireysel hayatın yeniden düzenlenmesi 
demektir. Çağımızda bilimsel düşünmek yalnızca bilim adamları için değil, yurttaşların büyük bir 
çoğunluğu içinde bir gerekliliktir. Çünkü yaşamımızda teknolojiye gittikçe artan bağımlılık, günlük hayatta 
bilimsel ve teknik sorunların kavranmasını ve çözümlenmesini gerekli kılmaktadır. Küreselleşmenin 
yaşandığı ve teknolojinin hakim olduğu günümüz Dünyasında, pozitif bilimler eğitiminin (fen ve 
matematik) önemi gittikçe artmaktadır.  

 

Bilim ve Teknolojide ‘Ulusal Hedef’ 

• Bilim ve teknolojide yetkinlik kazanmak için, birleştirici bir ‘Ulusal Hedef’ belirlenmesi çok önemlidir. 
Örneğin, ABD Başkanı J. F. Kennedy, Rusya’nın uzaya ilk astronotu göndermesinden sonra,  Mayıs 
1961’de, Kongre ve Senato önünde yaptığı konuşmada; “gelecek on yıl içinde Amerika aya insan 
gönderecektir.”kararını ortaya koyarak, ülkenin tüm gücünü, teknolojik yenilikler yaratma hızını arttıran bir 
şekilde motive ederek, birleştiren ve yönlendiren bir ulusal hedef tayin etmişti. Benzer yaklaşımlar, 
Almanya, Fransa, Rusya, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde de ortaya konmuştur.  

• Türkiye için, çok sayıda bilimsel ve teknolojik dala gereksinimi ve etkisi olan nükleer güç üretim 
teknolojisine hakimiyeti ‘Ulusal Hedef’ olarak belirlemek; bilim ve teknoloji alanlarında yetkinlik 
kazanmayı düzenleyeceği ve kolaylaştıracağı gibi, yapılacak yatırımların artan bir hızla geri dönüşünü de 
sağlayacaktır.  

 



Saydam 5: 

• ‘Ulusal Ülkü Birliği’ ve ‘Ulusal Nükleer Güç Teknolojisi’ arasındaki bağıntıyı, Uzak Doğu kültüründe 
önemli yeri olan, hem birbirinden ayrı hem de birbirine kaynaşmış şekilde temsil edilen “Yin” ve “Yang” 
kavramı ile açıklayalım; Uluslararası ve hatta ulusal çapta önemli projelerin gerçekleşmesi, projeyi ortaya 
koymuş olan ülkedeki halkın çok büyük çoğunluğunun projenin ana hedefini benimseyerek 
desteklemesine bağlıdır. Bu süreçte Ulusal Ülkü Birliği (Yin) ve Ulusal Proje (Yang), dönüşümlü olarak, 
birbirini tamamlar, destekler ve güçlendirir. Kısaca; biri olmadan diğeri olamaz. 

 

Saydam 6 ve 7: 

• Vizyonlar, uzay ve zamanda bütünsellik arz eden, uzun süreli  plan ve projeleri içerir. Buna karşılık 
demokrasilerde hükümetlerin ömrü ise, genelde, 10 yılı aşmaz. Bu süreler ise vizyon projelerinin 
gerektirdiği sürelere göre çok kısadır. Bu olgu, ilk olarak ve her şeyden önce hazırlanmış, hükümetler 
tarafından uygulanması şart olan, uzun vadeli bir Devlet Planının varlığınına işaret etmektedir. Kısacası; 
başarı için; Ulusal Ülkü Birliği’ne dayanan, ondan güç alan ve Devlet kararlılığını yansıtan bir politikanın 
izlenmesi olamazsa olmazdır. 

 

Saydam 8 ve 9: 

• Plan ve programlar, uygulamaya geçmeden çok önce hazırlanmalı, tekrar tekrar gözden geçirilmeli, 
kararlılıkla ve kesin bir şekilde tatbik edilmelidir. 

• “Sabrın sonu selamettir” Hadis. 

 

Saydam 12: 

• Bütün paydaşların, bir bilmecenin parçaları gibi, birbirine uyumlu olacak, birbirlerini tamamlayacak şekilde 
yapılanmış olması ve çalışması sağlanmalıdır.   

 

Saydam 21: 

• Kamuoyunun güveninin kazanılmasında şeffaflık ve açıklık temel şarttır.  

 

 

 


