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Nükleer Düzenleme Kanunu 08.03.2022 
tarih ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. İşbu Kanunla beraber 
nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faa-
liyetlerin yürütülmesi sırasında tarafların 
sorumlulukları, Nükleer Düzenleme Kuru-
munun yetki ve sorumlulukları ve nükleer 
hadiselerden kaynaklanan nükleer zarar-
lar hakkındaki hukuki sorumluluk rejim-
leri belirlenmiş, ek olarak Nükleer enerji 
hukuku en temel mevzuatı böylece yü-
rürlüğe girmiştir.

Kanun’un “Nükleer Zararlara İlişkin Hu-
kuki Sorumluluk” başlıklı 5. bölümünde 
yeni bir kusursuz sorumluluk hali ön-
görülmüştür. Ek olarak nükleer hadi-
selerden kaynaklanan nükleer zararlar 
hakkında Kanunda hüküm bulunmayan 
hâllerde 29/7/1960 tarihli Nükleer Enerji 
Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Paris 
Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
taraf olduğu protokol hükümlerinin uygu-
lanacağı ilkesi benimsenmiştir.

Kanun kapsamında herhangi bir sebep-
ten kaynaklanabilecek nükleer zararlar 
hakkında; Nükleer Düzenleme Kurumu 
tarafından veya ülkesindeki makamlar ta-
rafından bir nükleer tesisi işletmek üzere 
yetkilendirilmiş tüzel kişi ve nükleer tesis 
işletmek için verilecek lisans alınmadan 
önceki dönemde nükleer tesisi kuran tü-
zel kişi, işleten olarak kabul edilecektir.

İşletenin Kanun kapsamındaki 
sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

 • İşleten, nükleer zararlardan ve 
tazminatların ödenmesinden, nükleer ha-
disenin meydana gelmesinde kendisinin, 
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personelinin ve tesisle ilgili teknoloji, 
mal ve hizmet sağlayanların herhangi bir 
kusurunun olup olmadığına bakılmaksı-
zın sorumludur. 

 • Nükleer hadiselerden kaynakla-
nan nükleer zararlar hakkında Kanun’da 
hüküm bulunmaması durumunda Paris 
Sözleşmesi hükümleri uygulanır. İşle-
ten, bir nükleer hadisenin neden olduğu 
nükleer zararların tazminine ilişkin ola-
rak sadece Paris Sözleşmesi ve bu Bölüm 
hükümleri kapsamında sorumludur.

 • İşleten, doğrudan bir silahlı ça-
tışma, düşmanca hareketler, iç savaş ya 
da ayaklanmadan dolayı meydana gelen 
bir nükleer hadiseden kaynaklanan nük-
leer zarardan sorumlu olmaz. 

 • İşletenin Kurumdan almış ol-
duğu yetkinin iptal edilmiş veya askıya 
alınmış veya kısıtlanmış olması, nükleer 
zarara ilişkin sorumluluklarını ortadan 
kaldırmaz. 

 • İşletenin, nükleer zarara neden 
olan nükleer hadisenin, nükleer zarar 
gören kişinin kastından ya da ağır ihma-
linden meydana geldiğini ispat etmesi 
hâlinde; işleten, sadece nükleer zarar 
gören bu kişiye karşı yetkili mahkemenin 
kararıyla kısmen veya tamamen sorum-
luluktan kurtulabilir.

İşletenin Kanun kapsamındaki 
sorumluluk sınırları aşağıdaki 
gibidir: 

 • Termal gücü on megavatın üze-
rinde olan nükleer reaktörler ile Kurum 
tarafından nükleer tesis işletmek için 
verilecek lisans öncesi yapılacak değer-
lendirme ile belirlenecek diğer nükleer 
tesisler için yedi yüz milyon avro; diğer 
nükleer tesisler için yetmiş milyon avro, 

 • Nükleer maddelerin taşınması 
için seksen milyon avro, 

 • Nükleer maddelerin Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları dâhilinde yapıla-
cak transit geçişleri için yedi yüz milyon 
avro, ile sınırlıdır.

Buna göre işleten, kusursuz olarak so-
rumlu olmakla birlikte, işleten, nükleer 
zarara neden olan nükleer hadisenin, 
nükleer zarar gören kişinin kastından ya 
da ağır ihmalinden meydana geldiğini is-
pat etmesi hâlinde; sadece nükleer zarar 
gören bu kişiye karşı kısmen veya tama-
men sorumluluktan kurtulabilme imkanı-
na sahip olacaktır.

Nükleer kazaların sorumluluk rejimi bil-
diğimiz kusursuz sorumluluk hallerinden 
bir takım farklılıklar taşımaktadır. Buna 
göre nükleer zararlardan sorumluluk açı-
sından her bir nükleer hadise için işle-
tenin sorumluluk miktarlarının çerçevesi 
70.000.000 Euro ile 700.000.000 Euro 
arasında belirlenmiştir.

Ayrıca Kanun kapsamında can kaybı ile 
kişilerin sağlığına verilen zararlarla ilgili 
tazminat talepleri farklı olarak her hâlde 
nükleer hadisenin gerçekleştiği tarihten 
itibaren 30 yılın, diğer nükleer zararlarla 
ilgili tazminat talepleri ise nükleer hadi-
senin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 
yılın geçmesiyle zamanaşımına uğraya-
cağı belirtilmiştir.

Ülkemizde henüz yakın tarihte harekete 
geçilmiş olsa da nükleer enerjinin önem-
li bir enerji kaynağı olduğu tartışılamaz. 
Ülkemizde ciddi eleştirileri de berabe-
rinde getiren 2023 yılı içerisinde enerji 
üretimine başlayacak Akkuyu santrali 
ile birlikte ciddi önem kazanan nükle-
er enerji konusu ve Nükleer Düzenleme 
Kanunu’nun pratikte ne gibi kazanımlar 
sağlayacağı merakla beklenmektedir.  


