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Özet 

 

Günümüzde enerji üretim ve tüketim miktarları ülkelerin 

gelişmişlik seviyelerinin en somut göstergelerinden birini teşkil 

etmektedir. Özellikle son yıllarda petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki 

artışlar, enerji hatlarındaki güvensizlikler, ülkeleri kendi enerjilerini 

temin etme ve enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırma yoluna sevk 

etmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye’de de dünyada olduğu 

gibi nükleer enerji tartışmaları gündeme gelmiştir ve 12.05.2010 

tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu 

Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir 

Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin 

Anlaşma” imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma, 6007 sayılı Kanun ile 

15.07.2010 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

06.10.2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  
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Nükleer santral işletenin hukuki sorumluluğu konusunda 

29.07.1960 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye’nin de 28.10.1960 

yılında imzalayarak taraf olduğu Paris Sözleşmesi bulunmaktadır. Bu 

konuda ayrıca Nükleer Zarara İlişkin Hukuki Sorumluluk Hakkında 

21.05.1963 tarihinde yürürlüğe giren, 29.09.1997’de revize edilen ve 

Türkiye’nin taraf olmadığı Viyana Sözleşmesi de bulunmaktadır. Paris 

Sözleşmesinde ve Viyana Sözleşmesinde, nükleer santral işletenin 

sorumluluğunun hukuki niteliği “kusursuz sorumluluk” olarak 

belirlenmiştir. Türk Hukukunda nükleer santral işletenin ve nükleer 

madde taşıyanın sorumluluğu 5710 sayılı Kanunun 5. maddesi 

uyarınca Paris Sözleşmesi ve ek sözleşmeleri gereği tehlike 

sorumluluğu olarak kabul edilmiştir. 818 sayılı eski Borçlar 

Kanunu’nda tehlike sorumluluğu ile ilgili bir madde 

bulunmamaktaydı. Bu sebepten dolayı Türk Hukukunda tehlike 

sorumluluğu özel kanunlar aracılığıyla düzenlenmeye çalışılmıştır. 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nun 71. maddesinde tehlike sorumluluğu hakkında genel 

kural düzenlenmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe 

girmesi ile tehlike sorumluluğu konusunda genel nitelikte kural (TBK 

m.71)  ile özel düzenlenmiş kanunların var olduğu karma bir sistem 

söz konusudur. Şüphesiz ki nükleer santraller işletenin sorumluluğuna 

gidilebilecek bir durum ortaya çıkması halinde özel kanun 

niteliğindeki Paris Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. 

 

Anahtar sözcük: Nükleer Enerji, Tehlike Sorumluluğu, 

Kusursuz Sorumluluk, 5710 sayılı Kanun. 
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THE LEGAL RESPONSİBİLİTY OF THE 

OPERATOR OF NUCLEAR POWER PLANTS
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Abstract 

 

At present, amounts of energy production and consumption 

serve as a one of the most concrete indicators of development levels of 

countries. Especially recent years, due to increases in oil and gas 

prices and insecure energy lines, countries has led to resort to the way 

of ending dependence on foreign and supplying their own energy. In 

accordance with these events, in Turkey came up nuclear energy 

discussions as in the world and “Agreement between the Government 

of the Russian Federation and the Government of the Republic of 

Turkey on cooperation in relation to the construction and operation of 

a nuclear power plant at the Akkuyu site in the Republic of Turkey” 

was signed in 12.05.2010. Mentioned treaty that was ratified by The 

Grand National Assembly of Turkey with Law number 6007 was 

published at 27712 no offical register (dated 06.10.2010).  

There is the Paris Convention which is opened for signature on 

29.07.1960 and Turkey is a party to the Convention signed in 

28.10.1960 about legal responsibility of the operator of nuclear power 
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plants. There is also Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear 

Damage entered into force 21.05.1963, has revised 29.09.1997 and 

Turkey are not a party to the Vienna Convention. Legal nature of the 

responsibility of the nuclear power plant’s operator was established 

faultless liability both in Paris and in Vienna Convention. There had 

not been any code related with liability for risk in 818 numbered old 

code of obligation. That’s way risk liability has been tried to be 

regulated with special laws. In Turkish Law according to Paris 

Convention and addition treaties with reference to article 5 of Law no 

5710, liability of the operator of nuclear plants and nuclear carrier is 

accepted as risk liability. In new Code of Obligation no 6098 article 

71 which entered into force on 01.07.2012, a general regulation has 

been made about the liability for risk. When 6098 no. Turkish 

Obligation Code takes effect, there is mixed system which has the 

general rule (TBK m.71) and special regulations to the laws. 

 

Keywords: Nuclear Power, Risk Liability, Faultless Liability, 

Law No 5710 
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GİRİŞ 

 
Enerji konusu günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin 

belirlenmesinde önemli ölçülerdendir. Ülkeler, enerji ihtiyaçlarını 

sağlamak amacıyla daha az maliyetli ve daha temiz kaynaklara 

yönelmektedirler. Bu sebeple ülkeler kendi enerji üretim ve tüketim 

miktarlarına uygun şekilde enerji politikaları oluşturmaktadırlar. 

Ülkemizde de dünyada dolduğu gibi nüfusun artması, ekonomik ve 

teknolojik gelişmeler neticesinde elektrik enerjisi talebi, gittikçe 

artmaktadır. Bu amaçla, 12.05.2010 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye 

Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin 

Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır.  

Nükleer enerji kullanılması, diğer fosil yakıtlara göre daha az 

karbondioksit salınımına neden olur ve daha yüksek oranlarda enerji 

üretilmesini sağlar. Nükleer enerji yüksek güvenlik önlemlerine 

rağmen kaza olması halinde doğuracağı ağır sonuçlar bakımından 

oldukça tehlikedir. İşte bu gibi durumlarda üçüncü kişilerin ortaya 

çıkan zararlarından kimin, ne miktarda sorumlu olacağı konusu önem 

taşımaktadır.  

Nükleer kazalar sonucunda ortaya çıkan zararların tazminine 

ilişkin uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır. Ancak bu 

sözleşmelerde belirlenen sorumluluğun kıstasları ulusal hukukta 

düzenlenen sorumluluk hallerinden önemli farklılıklar arz etmektedir. 

Çalışmanın konusunu da zaten uluslararası sözleşmelerde ve Türk 

Hukukunda nükleer tesis işletenin hukuki sorumluluğu 

oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde nükleer enerji hukukuna 

ait kavramlar açıklanıp, bu kavramların farklı sözleşmelerde 
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düzenleniş şekilleri ve kapsamlarına değinilecektir. İkinci bölümde ise 

nükleer tesis işletenin sorumluluğunun hukuki niteliği ve uluslararası 

sözleşmelerin hükümleri ve Türk Hukukundaki durum incelenecektir. 

I. NÜKLEER ENERJİ HUKUKUNA AİT 

   KAVRAMLAR 

1. Nükleer Tesis Kavramı 

Genel olarak nükleer tesis (nuclear installation) kavramından; 

nükleer santraller ve nükleer maddelerin üretildiği, işlendiği, 

depolandığı, saklandığı ve yeniden işlendiği tesisler anlaşılmaktadır. 

Nükleer santral ise atom enerjisini kullanabilir enerjiye dönüştüren 

tesisler olarak adlandırılır
1
. Viyana Sözleşmesine göre taşıma 

araçlarında bulunan reaktörler nükleer tesis olarak 

değerlendirilmeyecektir. 

Nükleer tesis kavramı çeşitli uluslar arası kavramlarda farklı 

şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan ilki Nükleer Enerji Alanında 

Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris 

Sözleşmesi’nin 1. maddesinin f. a/2 yer alan tanımdır. Bu tanıma göre; 

“"Nükleer tesisat" tabirinden maksat, her hangi bir nakil vasıtası 

içinde bulunanlar haricindeki reaktörler, nükleer maddeleri imal eden 

veya işleyen fabrikalar; nükleer yakıtı izotoplarına ayıran fabrikalar; 

şualı nükleer yakıtı tekrar işleme tâbi tutan fabrikalar; nükleer 

maddelerin nakli ile ilgili depolamalar hariç, bu çeşit maddelerin 

depolanması için tesisler ve içinde nükleer yakıt veya radyoaktif 

mahsuller veya artığı gibi Avrupa Nükleer Enerji Ajansı İdare Meclisi 

                                           
1
 Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67, United 

Nations, New York, 1997, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1858; e.t. 

04.04.2012. 

http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/60-uluslararasi-cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/60-uluslararasi-cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/60-uluslararasi-cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1858
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(Bundan sonra "İdare Meclisi" olarak geçecektir)'nin zaman zaman 

kararlaştıracağı maddeler bulunan tesislerdir”
2
. 

2004 yılında Paris Sözleşmesinde yapılan değişiklik metninde, 

“nükleer tesis” kavramının tanımı da değiştirilmiştir. Paris 

Sözleşmesinde yer alan nükleer tesis tanımına, “nükleer maddelerin 

imhası için tesisler; işletimden çıkarma sürecinde olan herhangi bir tür 

reaktör, tesis, fabrika ya da işletme” ve “içinde nükleer yakıt veya 

radyoaktif ürünler veya atık bulunduran tüm diğer tesisler anlamında 

olup” ibareleri eklenmiştir.  

1963 tarihli Viyana Sözleşmesinde “nükleer tesis” kavramı 1/j 

maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:  

a) Deniz veya hava yolu taşıma araçları, sevk veya başka hangi 

amaçla olursa olsun güç kaynağı olarak kullanılmak üzere donatılması 

dışında her türlü nükleer reaktör 

b) Nükleer malzeme üretimi için nükleer yakıt kullanan herhangi 

bir fabrika veya radyoaktif edilmiş herhangi nükleer yakıtın yeniden 

işlenmesini içeren fabrika da dâhil nükleer malzeme işlenmesi için 

herhangi bir fabrika ve 

c) Nükleer malzeme saklanan tesis 

Söz konusu malzemenin taşınması sırasındaki depolar 

haricinde; Tesisat Devleti, aynı bölgede bulunan bir işletmecinin 

                                           
2
 Tanım için bkz. http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-

sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-

sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html; e.t. 04.04.2012. 

http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
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birden fazla nükleer tesisini tek bir nükleer tesis olarak kabul 

edilebilme imkânına sahiptir
3
. 

1997 tarihinde Viyana Sözleşmesinde yapılan değişiklik 

protokolünde “nükleer tesis” kavramı da bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Buna göre Viyana Sözleşmesi Değişiklik Protokolünde 1/j maddesinin 

b bendinin sonundaki “ve” sözcüğü silinip c bendinin sonuna eklemiş 

ve d şeklinde yeni bir bent ihdas edilmiştir. Bu bende göre nükleer 

yakıt, radyoaktif ürün veya atıkların bulunduğu yerleri Uluslararası 

Atom Enerjisi Ajansı İdare Meclisi zaman zaman diğer tesisler gibi 

nükleer tesis tayin edilebilir. Paris Antlaşmasında bu benzer bir yetki 

OECD Nükleer Enerji Yönetim Kurulu’na verilmiştir. Bu yetkiye göre 

nükleer materyallerin taşınması sırasında kullanılan depoları OECD 

Nükleer Enerji Yönetim Kurulu nükleer tesis olarak tanımlayabilir
4
. 

Nükleer tesis kavramının tanımlandığı bir diğer sözleşme ise 

20 Eylül 1994 tarihinde ülkelerin imzasına açılan ve 24 Ekim 1996 

tarihinde yürürlüğe giren Nükleer Güvenlik Sözleşmesidir. Nükleer 

tesis kavramı Nükleer Güvenlik Sözleşmesi’nin tanımlar kısmında 2. 

Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre “nükleer tesis”, 

“her Akit Taraf için, kendi etkisi altındaki aynı yerde bulunan ve 

nükleer güç santralinin işletimiyle doğrudan ilgili olan radyoaktif 

maddelerin idare edildiği ve işlendiği tesisler ile depolar dâhil 

herhangi bir sabit sivil nükleer güç santrali demektir. Böyle bir tesis, 

reaktör korundan nükleer yakıtın kesin olarak çıkarılması, onaylanmış 

usullere göre güvenli olarak depolanması ve yetkili kurum tarafından 

                                           
3
 Viyana Sözleşmesi’nde tesisat devleti ifadesi yer alırken, Paris Sözleşmesi’nde 

yetkili resmi kurum ifadesi kullanılmıştır. 

4
 Exposé des Motifs, m. 13.   
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sökülme programının kabul edilmesi halinde nükleer tesis olmaktan 

çıkar”
5
. 

Paris Sözleşmesi’nin gerekçesinde nükleer maddelerin 

taşınması sırasında kullanılan depolama yerleri (demiryolu istasyon 

platformunda olduğu gibi) bu işin geçici ve nihai doğası gereği olduğu 

için nükleer tesis olarak kabul edilmemektedir
6
. Uranyumun fiziksel 

konsantrasyonu, öğütülmesi ve çıkarılması gibi bazı aktiveler, yüksek 

radyoaktivite içermezler. Bu yüzden bu tür faaliyetler Anlaşma 

rejiminin kapsamına değildir
7
.  

Araştırma laboratuarları gibi bölünebilir çekirdeklerin az 

miktarda bulundukları yerler anlaşma kapsamında değildir. Parçacık 

hızlandırıcıları da bu antlaşma kapsamında değildir.  Son olarak 

uranyum tuzu gibi malzemelerin nükleer endüstri dışında başka 

endüstrilerde kullanılması halinde de bu konvansiyon kapsamında 

değildir
8
. Düşük seviyede radyoaktiviteye ilave olarak, askeri 

                                           
5
 Tanım için bkz. 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf449.shtml; 

Orijinal Adı: Convention on Nuclear Safety.  

6
 Exposé des Motifs, m. 9.   

7
 Exposé des Motifs, m. 9.   

8
 “Fransa’da ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör)  projelerinin 

sonunda kurulan tesislerin İşleticileri uluslararası sorumluluk rejimi kapsamında 

değildir ve sınırsız nükleer sorumluluğa maruz olan riskleri 

sigortalanamamaktadır. Pesimistler, 2004 Protokolünde “füzyon/birleşme 

tesislerinin kapsama dâhil edilmemelerinde bir öngörü eksikliği” olduğunu iddia 

edebilirler. Füzyonun kapsam dışında bırakılmış olması, gelişmekte olan ITER 

projesinde kaydedilen ilerlemelerin ışığında özellikle Tedarikçileri 

ilgilendirmektedir”; Anthony Thomas/Raphel J. A. Heffron, Third Party Nuclear 

Liability: The Case of a Supplier in the United Kingdom; EPRG Working Paper 

1205, s. 5. 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf449.shtml
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kuruluşlar ve tesisler gibi barışçı olmayan operasyonlar da Paris 

Sözleşmesi kapsamının dışındadır. Ayrıca, nükleer birleşme (çekirdek 

birleşmesi) tesislerinin halen uluslararası rejimin genel ilkelerinden 

yararlanmadığı da dikkate alınmalıdır
9
. 

2. Nükleer Kaza 

Nükleer kaza, genel olarak nükleer yakıt, nükleer ürün veya 

atıkların radyoaktif özelikleri nedeniyle ortaya çıkan olaydır. Değişik 

ülkelerin farklı özel düzenlemeleri olmasına rağmen bir kazanın 

“nükleer kaza” olarak değerlendirilmesi için son derece tehlikeli 

nükleer maddelerin bulunduğu tesislerde bu maddelerin saklandığı 

veya çok tehlikeli faaliyetlerin yürütüldüğü veya maddelerin taşınması 

sırasında bu kazanın gerçekleşmesi gerektiği genel bir kural vardır
10

. 

Nükleer hadise sözleşme üye olmayan ülke topraklarında 

gerçekleşmesi veya zarara maruz kalması halinde bu sözleşme 

uygulanmaz. Nükleer kaza Paris Sözleşmesinin 1. maddesinin a/1 

fıkrasında  “nükleer kaza tabirinden maksat, öyle bir hâdise veya aynı 

menşei haiz öyle bir hâdiseler ailesidir ki, bu hâdise veya hâdiseler 

silsilesi veya sebep olduğu her türlü hasar radyoaktif evsaftan veya 

radyoaktif evsafın, nükleer yakıt yahut radyoaktif mahsuller veya 

artığın zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeli evsafı veya bunlardan 

her hangi birisi ile birleşmesinden doğar veya onun neticesi olarak 

                                           
9
 Laetitia Grammatico-Vidal; The International Thermonuclear Experimental 

Reactor (ITER), International Organisation: Which Laws Apply to this 

International Nuclear Operator?, Nuclear Law Bulletin, 2009, s. 1.  

 
10

 Julia A. Schwartz, Liability and Compensation for Third Party Damage resulting 

from and a Nuclear Incıdent, International Nuclear Law: History, Evolution and 

Outlook, OECD 2010, s. 309. 
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ortaya çıkar” şeklinde tanımlanmıştır
11

. Hasar ve kayıp nükleer kaza 

ile birlikte başka bir kazadan meydana gelmiş veya kazanın veya 

kaybının bir kısmı başka bir kaza sonucunda ortaya çıkmışsa ve olayın 

nükleer kazadan mı yoksa nükleer olmayan kazadan mı kaynakladığı 

makul olarak ayırt edilemiyorsa bu kaza nükleer kaza olarak kabul 

edilir
12

.  

Bir kazanın Paris Sözleşmesinin kapsamında nükleer kaza 

olarak değerlendirebilmesi için bu kazanın nükleer tesisler veya 

nükleer tesisle alakalı veya nükleer materyallerin taşınması esnasında 

gerçekleşmesi gerekir
13

. Örneğin, belli bir periyot içinde kontrolsüz 

bir şekilde yapılan radyasyon yayını, tek bir kaynağa dayanıyorsa 

radyoaktife salınımında kesinti olsa bile bu nükleer kaza olarak kabul 

edilir
14

. 

Viyana Sözleşmesinde nükleer kaza, nükleer zararın aynı 

nedenden kaynaklandığı herhangi olay ve olaylar serisi olarak 

tanımlanmıştır. Bu tanım oldukça kısa ve nükleer kazanın unsurları 

açıklamak bakımından yetersizdir
15

. 

                                           
11

 Tanım için bkz. http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-

sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-

sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html; e.t. 04.04.2012. 

12
 Paris Convention, m. 3/b. 

13
 Exposé des Motifs, m. 8/1. 

14
 Exposé des Motifs, m. 8/2; Necip Kağan Kocaoğlu, Milletlerarası Özel Hukukta 

Nükleer Tesis İşletenin  Hukuki Sorumluluğu: Karşılaştırmalı ve Uluslar arası 

Özel Hukuk Analizi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68 Sayı: 2010/2, s. 85. 

15
 Bu hüküm 1997’de değiştirilen Viyana Sözleşmesinde şu şekilde düzenlenmiştir: 

nükleer zarar (veya sadece koruyucu tedbirlere ile ilgili olarak) yakın ve ciddi 

tehdit oluşturan aynı kökene sahip olay veya olaylar serisidir. 

http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/140-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesi.html
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3. İşleten 

Nükleer santral işleteni, nükleer kaza sebebiyle ortaya çıkan 

zarardan sorumluluğun süjesi konumundadır. Nükleer santral işleteni, 

yetkili kurum tarafından tanınmış ve görevlendirilmiş gerçek veya 

tüzel kişidir. Paris Sözleşmesi ile Viyana Sözleşmesinde işleten 

kavramı yukarda olduğu gibi benzer şekilde düzenlenmiş
16

 ve bu 

düzenlemeye göre sözleşmeye üye olan ülkelere işleten kavramının 

verilmesinde yetkilendirilmiştir. Nükleer Enerji Alanında Hukuki 

Sorumluluk Kanunu Ön Tasarısı
17

 m.2 f. 1/a’ya göre nükleer tesis 

işleteni TAEK tarafından yetkilendiren kimsedir. Ön tasarıya göre 

nükleer santral lisansı almadan işletenler ve lisansı iptal edilenler 

nükleer santral işleteni gibi sorumlu tutulacaklardır. Türk Hukukunda 

Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile  Enerji  Satışı-

na İlişkin Kanun’a göre, yapılacak nükleer güç santrallerine ilişkin 

olarak ilgili bakanlık ve kurumların görüşleri alındıktan sonra Bakan-

lık tarafından, bu Kanun kapsamında santral kuracak ve işletecek şir-

ket ve/veya şirketlerin seçilmesi süreci başlatılır. Bu sürece, TAEK'in 

belirlediği ölçütleri karşılayan şirketler katılabilir.  

İşletenin belirlenmesinde genellikle yetkilendirme veya lisans 

alma sistemleri vardır. Yetkili kamu kurumu tarafından işleten sıfatı 

                                           
16

 “Bununla beraber işletenin seçilmesi ve atanması ile ilgili olarak Paris 

Sözleşmesi’nde yetkili resmi makam ifadesi kullanılırken; Viyana 

Sözleşmesi’nde tesis devleti ifadesine yer verilmiştir”; Aslı Arda, Nükleer 

Enerji Alanında Üçüncü Taraf Sorumluluğuna İlişkin Paris Sözleşmesi 

Kapsamında Nükleer Tesis İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005, s. 15. 

17
 Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda çalışmalarını yürüten komisyon Kemal    

OĞUZMAN’IN başkanlığında toplanmış ve 1986 yılı ekim ayında tasarı 

tamamlanmıştır. 
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tanınan kişi, Paris Sözleşmesi uyarınca üçüncü kişinin sorumluluğuna 

karşı risklerini karşılamak için gerekli finansal desteği sağlaması 

gereklidir
18

. Nükleer santral işleteni ile ilgili bir iddia ileri 

sürüldüğünde, mahkeme işleteni yetkilendiren veya lisans veren 

ülkenin hukukuna bakmak suretiyle işleten olup olmadığını tayin 

eder
19

. 

II. NÜKLEER SANTRAL İŞLETENİN  

   SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ 

Nükleer santraller herhangi bir kaza ihtimaline karşı güvenlik 

önlemlerinin üst düzeyde alındığı yerler olmasına rağmen, insanoğlu 

bu kazaların önlenmesinin çokta mümkün olmadığını ağır bir şekilde 

tecrübe etmiştir. Nükleer kazalar sonucunda çevresel, bedensel ve 

kalıtsal oldukça ağır sonuçlar ortaya çıkmıştır. Nükleer santral 

işletilmesi sırasında meydana gelecek tipik tehlike sonunda nitelik ve 

nicelik bakımından çok ağır sonuçlar doğmaktadır. İşte bu niteliği 

itibariyle nükleer santral işletenin sorumluluğu; tehlikeli bir işletme 

işletilmesi veya tehlikeli bir faaliyette bulunması halinde başvurulan 

tehlike sorumluluğu halidir ve nükleer tesisin işleteni, nükleer tesisin 

işletilmesi sebebiyle, şahıs varlığına ve malvarlığına gelen zararlardan 

dolayı sorumludur. 

Teknolojinin her geçen gün daha da ilerlemesi sonucunda 

günümüzde tehlikeli faaliyetlerle iştigal eden işletmelerin sayısı her 

geçen gün daha da artmaktadır. Bu tür faaliyette bulunan işletmelerin 

sadece kusurları oranında sorumlu tutulmalarının, toplumun 

menfaatleri göz önüne alındığı zaman, çokta hakkaniyetli olacağını 

                                           
18

 Exposé des Motifs, m. 15/1. 

19
 Exposé des Motifs, m. 15/1. 
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söylemek mümkün değildir. Bu yüzden tehlike sorumluluğu (strict 

liability)  kusursuz sorumluluk hallerinin en ağır türünü 

oluşturmaktadır
20

. Hatta tehlike sorumluluğuna başvurulabilen 

hallerde sorumluluğu ortadan kaldırmaya yönelik sözleşmeler genelde 

hükümsüz sayılmaktadır
21

.  

Paris Sözleşmesinde de nükleer santralin işletenin sorumluluğu 

kusursuz sorumluluk olarak nitelendirilmiştir. Paris ve Viyana 

Sözleşmelerine göre nükleer santral işletenin sorumluluğu ortak yedi 

ilke etrafında toplanmıştır
22

. Bu ilkeler: 

a-) İşletenin kusursuz sorumluluğu 

b-) İşleticinin münhasır sorumluluğu
23

 (kazadan sadece işletenin 

sorumlu olması ilkesi) 

c-) Zorunlu finansal güvence  

d-) İşletenin sorumluluğunun miktar yönünden sınırlandırılması  

e-) İşletenin sorumluluğunun zaman bakımından sınırlandırılması 

f-) Kazanın gerçekleştiği ülkenin yargı yetkisi 

                                           
20

 Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık,  

İstanbul, 2010, s. 488;  Mustafa Tiftik, Türk Hukukunda Tehlike 

Sorumluluklarının Genel Kural ile Düzenlenmesi Sorunu, Ankara 2005, s. 21; 

Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, İstanbul 2012, s. 667. 

21
 Haluk Tandoğan, “Tehlike Sorumluluğu Kavramı ve Türk Hukukunda Tehlike 

Sorumluluklarının Düzenlenmesi Sorunu”, Sorumluluk Hukukunda Yeni 

Gelişmeler II. Sempozyumu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, 1981,  s. 15; Mustafa Kılıçoğlu, “Borçlar Hukukunda Olağan Sebep 

Sorumluluğu”, YD. Cilt. 30, Sayı: 3 ve 4, Temmuz ve Ekim 2004, s. 453. 

22
 Thomas/Heffron, s. 3.  

23
 Exposé des Motifs, m. 15/1. 
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g-) Geçerli uluslar arası sözleşmelerin, mağdurların vatandaşlıklarına 

ya da ikametgâhlarına bakılmaksızın uygulanması ilkesidir. 

Paris Sözleşmesi ve Viyana Sözleşmesinde düzenlenen 

sorumluluk özel hukuk sorumluluğudur. Paris Sözleşmesinde cezai 

sorumlulukların düzenlenmesi ülkelerin ulusal mevzuatlarına 

bırakılmıştır
24

.  

Nükleer kazalar sonucunda üçüncü şahıslara karşı sorumluluk 

konusu daha önce de değinildiği gibi uluslararası sözleşmelerde 

düzenlenmiştir
25

. Ancak uluslararası sözleşmelerin hükümlerinin çoğu 

genel nitelikte oldukları için bu sözleşmeler çerçeve niteliği 

taşımaktadırlar. Bu sebeple söz konusu anlaşmalara ve protokollere 

taraf olan ülkeler, bu sözleşmeler doğrultusunda kendi ulusal 

mevzuatlarında gerekli düzenlemeleri yapmaktadırlar. 

 

1. ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR 

A-  Paris Sözleşmesi 

1960 yılında üyelerinin tamamını Batı Avrupalı ülkelerin 

oluşturduğu ve sekretaryası OECD tarafından yürütülen nükleer 

tesislerin işletilmesi veya nükleer maddelerin taşınması sırasında, o 

ülkedeki veya diğer Taraf ülkelerdeki "üçüncü şahısların" zarar 

görmesi durumunda, bu zararların tazmin edilmesini sağlamak 

amacıyla uluslararası bir sistem oluşturmak için Paris Sözleşmesi 

imzaya açılmıştır. Paris Sözleşmesi'nin bugün hala yürürlükte olan 

                                           
24

 Kocaoğlu, s. 90. 

25
 Amerika, Çin, Japonya ve Hindistan gibi dünyanın en büyük nükleer kapasitesine 

sahip ülkeler yürürlükteki sözleşmelerin hiçbirine taraf değildirler. 
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hali 1982 yılında revize edilmiş olan halidir. Fakat daha sonraları 

ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve durumlar sonucunda 1999 yılında 

tekrar yenilenme çalışmaları başlamış ve 2004 yılında taraf ülkelerce 

imzalanmıştır. Ancak 2004 değişiklikleri henüz TBMM tarafından 

onaylanmadığı için bizim hukukumuzda yürürlüğe girememiştir. Paris 

Sözleşmesinin getirdiği sorumluluk düzeni şöyle sıralanabilir:  

• Sorumluluk nükleer tesisatın işletenine kanalize edilir
 

(yöneltilir)
26

.  Nükleer kaza sonucunda meydana gelecek zararlardan 

sorumlu tutulacak kişi sadece ve sadece işletendir. Haksız fiil 

hükümlerinden farklı olarak sadece işletenin sorumlu olmasını iki ana 

faktör etkilemiştir. Bu faktörlerden ilki, işletenin yasal olarak yükümlü 

olduğu özel durumlar oluşturmak ve karşı davaların zor, karmaşık ve 

uzun sorunlarını önlemek içindir. İkincisi ise bu tür münhasır 

sorumluluk işletenin kendisinden başka bir nükleer tesisin inşaatı veya 

işletilmesi ile ilgili sigorta yaptırma, gerekliliğini ortadan kaldırır ve 

böylece mevcut sigorta kapasitenin yoğunlaşmasını sağlar
27

. Paris 

Sözleşmesinde sorumluluğun işletene yöneltilmesinin doğal bir 

sonucu olarak, nükleer kazanın mağdurları işletenin ihmalini veya 

kusurunu ispat etmek zorunda değildirler. Mağdurların sadece nükleer 

hasar/zarar ile nükleer kaza arasındaki illiyet bağını ispat etmeleri 

yeterlidir.  

Paris Sözleşmesinde sorumluluk nükleer santral işletene 

kanalize edilirken, Nükleer Enerji Alanında Hukuki Sorumluluk 

öntasarısında m.3/3’e göre nükleer tesisin sahibi ile işleteni farklı 

                                           
26

 Exposé de Motifs, m. 15/1. 

27
 Viyana Sözleşmesinde Benzer Gerekçeler İçin Bkz. Overview of the Modernized 

IAEA Nuclear Liability Regime, GOV/INF/2004/9-GC(48)/INF/5. Date: 2 

September 2004. 
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kişiler ise, bunların hepsi tazminat borcundan müteselsilen sorumlu 

tutulmaktadır.  

Söz konusu sözleşmeye göre tedarikçilerin sigorta yaptırmaları 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Paris Sözleşmesi işletene 

belirli şartlar altında rucü hakkı vermiştir. Bu sadece iki durum 

ve/veya haller kısıtlı olmak kaydıyla tanınmıştır
28

. Bunlardan birincisi 

nükleer kazanın sebep olduğu zarara, başka bir kimsenin kasten bir 

fiili veya ihmali neden olmuş ise kasıtlı hareket eden faile veya 

kazanın ve sonucunda zararın ortaya çıkmasında ihmali bulunan kişiye 

karşı işletenin rucü hakkıdır
29

. İşletene bu rucü hakkı sadece gerçek 

kişiler için tanınmıştır. Paris Sözleşmesi’ne göre işçilerin kastı veya 

ihmali sonucunda bir zarar ortaya çıkması halinde işletenin, işveren 

şirkete karşı bir rucü hakkı bulunması hükmünün getirilmesini 

                                           
28

 Birleşik Krallık 1965 Nükleer Tesis Yasasında işleticinin münhasır sorumluluğuna 

iki istisna getiren (bir başka deyişle, üçüncü şahıs sorumluluğunun ortaya 

çıkabildiği) m. 12/3a no’lu maddede değişikliği ile tadil edilen 1969 tarihli Yasa, 

bu sorunu kısmen ele alıyordu. 12/3a no’lu maddede İşleticinin 

taşınmazlarının/mallarının zarar görmesi halinde: 

   “işbu fıkrada belirtilenler dışında, aşağıdakiler haricinde bu şekilde maruz kalınan 

zararla/hasarla ilgili olarak hiç bir şahsın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı 

öngörülmektedir:     

    (a) söz konusu hasarın meydana gelmesinden önce, sözü edilen hasarla ilgili 

olarak doğan sorumluluğun yazılı olarak kayıt altına alındığı akdedilmiş bir 

sözleşmeye uygun olarak; veya   

    (b) hasarın zarar vermek niyetinde olan söz konusu şahsın filli veya ihmali 

neticesinde meydana gelmiş olması”.    

29
 “Sözleşme hükmünün gerekçelerine (Exposé des Motifs) göre bu rucü hakkının 

sadece zarar vermek/zarara neden olmak amacıyla kasıtlı hareket eden faillere ve 

hasara neden olan kazada/olayda ihmali bulunan kişilere karşı kullanılabileceği 

çok açık ve kesindir”; Thomas/Heffron, s. 5. 
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amaçlanmamaktadır. Bu nedenle, personeli zarara neden olmak 

amacıyla kasıtlı hareket eden veya kazanın ortaya çıkmasında ihmali 

bulunan işveren şirket, personelinin bu kasıtlı fiil veya ihmallerinden 

dolayı sorumlu tutulamamaktadır. Buna göre işleten, rucü hakkını 

ancak kusurlu olarak zarar verene yönetebilir. Bunun dışında işçinin 

fiilinden dolayı kusursuz işverene rucü hakkı bulunmamaktadır
30

.  

İkinci olarak ise işletene sözleşmeye dayalı olarak rucü hakkı 

tanınmıştır. Bu da ancak sözleşmede açıkça belirtildiği takdirde ve 

belirtilen oran ve kapsamda rucü hakkıdır
31

.  

Paris Sözleşmesinde işletenin münhasır sorumluluğu açık ve 

net bir şekilde ortaya konulmuş olmasına rağmen tedarikçilerin 

sorumluluğu bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak tedarikçiler ile işleten 

arasında yapılan sözleşme ile tedarikçilerin sorumluluğuna 

başvurulabilmektedir. Tedarikçi ile işleten arasında yapılacak 

sözleşme üçüncü kişilere karşı işletenin sorumluluğunu 

kaldırmamakta sadece işletene tedarikçiye karşı açılacak rucü 

isteminde bulunma imkânı tanımaktadır. Tedarikçinin sorumluluğu ise 

                                           
30

 Gülin Güneysu, Nükleer Reaktörlerin Yol Açtığı Zararlardan Doğan Hukukî 

Sorumluluk; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 41 Sayı: 1, 

Ankara, 1990, s. 223. 

31
 “Ermenistan, Yeni Zelanda, Lüksemburg, Slovakya Cumhuriyeti gibi bazı yargı 

bölgelerinde rucü hakkı ile ilgili özel düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, 

Kanada’nın nükleer sorumluluk hukukunda sorumluluğun tamamıyla işletene 

kanalize edildiğine ve rücu hakkı sağlamadığına bakılırsa Kanada’nın bu yasal 

statüye sahip olduğu tartışılabilir. Diğer bir ifade ile bu bölgelerde muhtemelen 

tedarikçiye rucü hakkı bulunmamaktadır”; Addendum to A Briefing Document 

on the Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2010: Questions of 

Constitutionality and Legislative Options Open to Parliament, s. 12; 

http://plbs.in/Docs/PLBS_Addendum%20on%20Civil%20Nuclear%20Liability%

20Bill.pdf, e.t. 18.04.2012. 

http://plbs.in/Docs/PLBS_Addendum%20on%20Civil%20Nuclear%20Liability%20Bill.pdf
http://plbs.in/Docs/PLBS_Addendum%20on%20Civil%20Nuclear%20Liability%20Bill.pdf
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ancak tedarik ettiği mal veya hizmetin ayıplı veya kusurlu olması 

halinde gereklidir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken tedarikçinin 

işletene rucü hakkını sözleşme ile tanımaması veya tanımış ise bu 

hakkın kapsamını mümkün olduğunca sınırlandırması gerekliliğidir
32

. 

• İşletenin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Nükleer 

tesis işletenin sorumluluğu kusursuz (no fault liability) sorumluluktur. 

İşletene ayrıca kurtuluş beyyinesi getirme imkânı da tanınmamıştır. 

İşletenin sorumluluğuna kurtuluş beyyinesi getirilmemiş olması bu 

sorumluluğunun tehlike sorumluluğu niteliğini göstermektedir
33

. 

Birden fazla tesis işleteninin aynı kaza ile alakalı olarak sorumlu 

olması halinde işletenlerin müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilir.  

Paris Sözleşmesi m.3/a’ya göre, söz konusu tesiste meydana 

gelen bir kazanın veya söz konusu tesisten gelen nükleer maddelerin 

hasara/zarara sebep olduğunun kanıtlanması halinde nükleer tesisi 

işletenin sözü edilen hasardan/zarardan sorumlu olacağı 

öngörülmektedir. Ancak, Paris Sözleşmesinde işletenin sorumluluktan 

kurtulduğu bazı önemli istisnalar bulunmaktadır. Bunlar kurtuluş 

beyyinesi niteliğinde olmayıp illiyet bağını kesen sebeplerdir. Bu 

sebeplerden ilki, nükleer zarara doğrudan silâhlı çatışma, tecavüz, iç 

harp veya isyana bağlı olarak meydana gelen nükleer kazaların yol 

açtığı durumlardır. Bu istisnanın tanınması ilgili ülkenin iç savaş veya 

diğer silahlı çatışmanın sonuçlarından sorumlu olması esasına 

                                           
32

 Örneğin, Tedarikçinin sorumluluğu sözleşme bedeliyle sınırlandırılabilir ve   

sözleşme bedelinin üzerindeki maliyet ve giderlerin işleten tarafından 

karşılanması hükme bağlanabilir. 

33
 Güneysu, s. 208. 
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dayanmaktadır. Bu madde kapsamına terörist saldırılar 

girmemektedir
34

.  

Paris Sözleşmesinde tanınan muafiyetlerden biri de istisnai 

nitelikte doğal afetlerdir. Her ne kadar 2004 Paris Protokolü “doğal 

afetlere bağlı olarak yükümlülükten kurtulmayı” kaldırmış olsa da,  

1960 Paris Sözleşmesinde istisnai nitelikte doğrudan vahim bir doğal 

afete bağlı nükleer kazanın ortaya çıkması halinde işletenin 

sorumluluğu olmadığını düzenlemiştir.  Ancak Paris Sözleşmesinin 9. 

maddesinde milli hukukta aksi belirtilmedikçe ifadesi yer almaktadır. 

Buna göre taraf ülkeler iç hukuk düzenlemeleri ile bu muafiyetlerin 

aksini kararlaştırabilirler. Daha önce ifade edildiği gibi, işleten nükleer 

zarara maruz kalan kişinin ağır ihmalini veya söz konusu kişinin zarar 

verme kastının bulunduğunu ispatlaması halinde tazminat ödemekten 

kurtulabilir.  

• Sorumluluk miktar ve zaman konusunda sınırlıdır. 

Uluslararası sözleşmeler, nükleer tesis işletenin sorumlu olduğu 

tazminat miktarını ve süresini sınırlandırma yoluna gitmiştir
35

.  

                                           
34

 “11 Eylül saldırılarından sonra sigortacılar işletenin sorumluluğuna muafiyet 

veren bu maddenin tekrar gözden geçirilmesini istemişlerdir ancak terörist 

saldırılar son durumda sözleşmenin kapsamı içinde kalmıştırlar”; Dussart Roland 

Desart, International Nuclear Law in Post-Chernobly Period, The reform of the 

Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy and of 

the Brussels Supplementary Convention – An overview of the main features of 

the modernisation of the two Conventions, s. 219. 

35
 “Paris sözleşmesinin tarafı olan Almanya ve imzalamış fakat onaylamamış 

İsviçre’de işletenin sorumluluk özel kanunlarla sınırsız hale getirilmiştir. 

Avusturya ve Japonya gibi ülkeler işletenin sınırsız sorumluluğunu 

belirlemişlerdir”; Nuclear Legislation OECD Countries, http://www.oecd-

nea.org/law/legislation/, e.t. 17.04.2012. “Ancak sorumluluğun teoride sınırsız 

olmasına rağmen fiilen işletenin mali gücü ile sınırlıdır. Bundan dolayı sigorta 

http://www.oecd-nea.org/law/legislation/
http://www.oecd-nea.org/law/legislation/
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Paris Sözleşmesinde de işletenin sorumluluğu miktar ve zaman 

açısından sınırlandırılmıştır. Sözleşmenin 7. maddesine göre işletenin 

sorumlu olduğu miktar azami 15.000.000 Özel Çekme Hakkı
36

 

(Special Drawing Rights) ile sınırlandırılmıştır. Aynı maddeye göre 

sözleşmenin tarafı olan ülke 5.000.000 Özel Çekme Hakkının altına 

düşmemek şartıyla daha az veya çok ücret belirleyebilir. Belirlenen bu 

bedeller salt tazminat masrafları olup mahkeme tarafından 

hükmedilecek faiz ve bedeller mesul olduğu meblağa ilaveten işleten 

tarafından ödenecektir.  

Sözleşmenin tarafı olan ülke nükleer tesislerden bazılarının 

diğer nükleer tesislere göre daha az riskli olduğunu öngörmesi halinde 

5.000.000 Özel Çekme Hakkının altına düşmemek şartıyla tazminat 

meblağını 15.000.000 Özel Çekme Hakkından az olarak 

belirleyebilir
37

. Müşterek ve müteselsil sorumlu işletenlerin her birinin 

sorumlu oldukları meblağlar sözleşmenin 7. maddesindeki belirlenen 

rakamlardan daha fazla olamaz
38

.  

Nükleer kaza sonucunda ortaya çıkan hasar/zararlara ilişkin 

Paris Sözleşmesinde m.8/a’ya göre tazminat hakkı kazanın meydana 

gelmesinden itibaren on yıllık sürenin geçmesiyle sona erer
39

.  

                                                                                                   
veya diğer teminatlar önem kazanmaktadır”; Mehmet Özdamar, Sivil Amaçlı 

Nükleer Enerji Risklerine Karşı Hukuki Sorumluluk Sigortası, s. 16, 

http://www.ehae.org.tr/sunumlar/04.pptx, e.t. 17.04.2012. 

36
 13 Mart 2013 günü saat 12.56’da itibariyle 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 2.7095 

Türk Lirası’dır. 

37
 Exposé de Motifs, m. 43/3. 

38
 Exposé de Motifs, m. 34. 

39
 Nükleer Enerji Alanında Hukuki Sorumluluk öntasarısında “tazminat talebine 

ilişkin zamanaşımı da özel olarak düzenlenmiştir. Nükleer kazada özellikle 

http://www.ehae.org.tr/sunumlar/04.pptx


22 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

Bu sürenin, hak düşürücü niteliğinde olduğu da söz konusu 

anlaşmada ayrıca belirtilmiştir. Bununla beraber bu sözleşmenin tarafı 

devletler milli hukuklarda on yıllık süreden daha uzun bir süre tesis 

edebilirler. Paris Sözleşmesi m.8’e göre, sözleşmenin tarafı devlet 

milli hukukunda, mağdurun zararı ve sorumlu işleteni öğrendiği veya 

öğrenmesi gereken tarihten başlayarak iki yıldan az olmamak şartıyla 

on yıllık süreyi geçmemek şartıyla zaman aşımı veya hak düşürücü 

süre tesis edebilir.  

Hasarın, nükleer maddelerin çalınması, atılması veya terk 

edilmesinden doğmuş olması halinde on yıllık süre, kazanın meydana 

geldiği tarihten itibaren başlar. Ancak bu durumda işletenin 

sorumluluğu çalınma, atılma veya terk tarihinden itibaren yirmi yıllık 

bir süreyi geçmeyecektir
40

.  

Sözleşmenin m.8/d’e göre ise milli hukukta aksine hüküm 

bulunmadıkça yetkili mahkeme nihai kararını vermeden önce nükleer 

kaza nedeniyle tazminat davası açan mağdur, on yıllık süre sona erse 

bile zararın ağırlaştığı iddiasını ileri sürebilir.  

İşletenin sorumluluğunda yapılan bu sınırlama olmazsa olmaz 

niteliktedir. Eğer bu sınırlamalar olmazsa, oluşan riskler şimdiye 

kadar karşılaşılandan daha büyük finansal yükümlülükler gerektirir ve 

                                                                                                   
radyasyon etkilerin bazen geç ortaya çıktığı dikkate alınarak, kazadan itibaren 

işleyecek zamanaşımı otuz yıl olarak kabul edilmiştir. Bu otuz yıllık süre içinde 

mağdurun zararı ve zarardan sorumlu olduğu kişiyi öğrendiği tarihten itibaren üç 

yıl geçmekle de tazminat talebi zamanaşımına uğrayacaktır”; Oğuzman/Öz, s. 

667. 

40
 Exposé de Motifs, m. 47/4. 
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işletenler için gerekli sigortayı veya riskleri karşılamak için mali 

desteği bulması çok zor olurdu
41

.  

Zaman sınırlaması konusuna gelince radyoaktif maddelerin 

neden olduğu bedensel yaralanmalar ve radyasyona maruz kalma kaza 

gerçekleştikten belli bir süre sonra ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 

radyasyon mağduru on sene sonra hamile kalmış ve çocuğu kalıtsal 

olarak etkilenmiş olup semptomları on yıl sonra ortaya çıkabilir
42

. 

Onun için tazminat istemi konusunda yasal süre büyük önem taşıyan 

bir konudur. Öte yandan, zararları daha sonra ortaya çıkan mağdurlar 

için kendilerine tanzim yapılması ile ilgili hüküm bulunmaması 

anlamsızdır
43

. Bir diğer sorun ise gerçekte nükleer olaydan 

kaynaklanan bu gecikmeli hasarı iddia etme ya da inkâr etmedeki ispat 

güçlüğüdür
44

.  

• Özel yetkili yargı, diğer ülkelerdeki mahkemeleri 

dışlayarak, bir ülkenin mahkemelerine verilir. 

Paris Sözleşmesinde genel kural ülkesinde nükleer kaza 

meydana gelen Akit Tarafın yargılama yetkisine sahip olduğudur
45

. 

Paris Sözleşmesi m.13’e göre nükleer kaza nedeniyle istemde 

                                           
41

 Overview of the Modernized IAEA Nuclear Liability Regime, s. 2. 

42
 Duncan E. J. Currie, The Problems and Gaps in The Nuclear Lıabılıty 

Conventıons and an Analysıs of How an Actual Claım Would Be Brought Under 

The Current Exıstıng Treaty Regıme in The Event of a Nuclear Accıdent, s. 100, 

http://law.du.edu/documents/djilp/The-Problems-Gaps-Nuclear-Liability-

Conventions-Analysis-How-Actual-Claim.pdf; e.t. 15.04.2012 . 

43
 Overview of the Modernized IAEA Nuclear Liability Regime, s. 2. 

44
 Duncan, s. 86. 

45
 Exposé de Motifs, m. 54/2. 

http://law.du.edu/documents/djilp/The-Problems-Gaps-Nuclear-Liability-Conventions-Analysis-How-Actual-Claim.pdf
http://law.du.edu/documents/djilp/The-Problems-Gaps-Nuclear-Liability-Conventions-Analysis-How-Actual-Claim.pdf
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bulunulacak tazminat Paris Anlaşmasında ilgili diğer maddelere 

uygun olarak yetkili mahkemenin ulusal hukuku tarafından belirlenir. 

Birden fazla taraf devletin yetkili olması halinde, Paris 

Sözleşmesinin m.13/d’nin m.17’e yapmış olduğu atıf nedeniyle, 

m.17’de belirtilen mahkeme mesele ile en yakından alâkadar olduğuna 

karar verdiği; taraf devletin mahkemelerinde görülür. Ancak bu 

sözleşme, milli hukuk ve milli mevzuat, tabiiyet, ikametgâh veya 

mesken kriterlerine bakılmaksızın tatbik edilir. 

B- Brüksel Ek Sözleşmesi 

Brüksel Sözleşmesi
46

, Paris Sözleşmesini imzalamış olan 

ülkelerin çoğunluğu tarafından 1963 yılında benimsenmiştir Brüksel 

Sözleşmesinin ana amacı nükleer kaza durumunda sigorta kapsamına 

giren miktarı arttırmaktır. Talep edilen tazminat tutarı, işletmenin 

Paris Sözleşmesi uyarınca sorumluluğu olduğu azami miktarı aştığı 

takdirde mağdurun zararlarını telafi etmek için ilave kamu fonlarının 

mağdurların kullanımına sunulmasını ve ilave kamu fonlarının 

ayrılmasını öngören Brüksel Sözleşmesi, Paris Sözleşmesi ile birlikte 

işlerlik kazanmaktadır
47

. Paris ve Brüksel Sözleşmeleri sorumluluk 

limitleri için üç aşamalı bir yapı belirlemektedir:  

  birinci aşama – İşleten sigorta veya diğer finansal teminatlar 

kapsamında olan tazminatı ödemekle yükümlüdür;  

                                           
46

 Orijinal Adı: Convention of 31 January 1963 Supplementary to the Paris 

Convention of 29 July 1960. 1964 yılında ve 1982 yılında ek protokoller ile 

değiştirilmiştir. 1974 yılında yürürlüğe girmiştir. Belçika, Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç, Slovenya, İspanya ve Birleşik 

Krallık bu sözleşmenin tarafıdır. Avusturya, Lüksemburg ve İsviçre imzalamış 

ama onaylamıştır. 

47
 Thomas/Heffron, s. 4. 
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  ikinci aşama – tazminat tesisin bulunduğu ülkenin kamu fonlarından 

ödenir;  

  üçüncü aşama– tazminat Brüksel Sözleşmesine tüm akit taraflarının 

müşterek olarak katılımda bulundukları kamu fonlarından karşılanır. 

  

C-  Paris Sözleşmesi’ni Yenileyen 2004 Protokolü 

2004 Paris Protokolünün
48

 hazırlanmasına yol açan saikler 

büyük ölçüde Çernobil ile ilgili olarak talep edilen zarar/ ziyan 

tazminatlarından kaynaklanmıştır. Bu zararlar hâsılat ve gelir kaybı, 

mahsul, hayvan ve balık telef olması, çevrenin eski durumuna 

getirilmesinin maliyetleri (bir başka ifadeyle, nükleer atıklarla 

kirletilmiş bir ırmakta belirli balık türlerinin yeniden yaşatılmaya 

çalışılmasına ilişkin maliyetler) veya çevreden yararlanmadaki 

ekonomik fayda kaybı (bir başka ifadeyle gelir kaybına uğrayan otel 

sahibi) şeklinde sıralanabilir. Bu nedenle Paris Sözleşmesini 

Değiştiren 2004 Protokolü ve Paris Sözleşmesine Ek Brüksel 

Sözleşmesinde Değişiklik Yapan 2004 Protokolünün amaçları; “daha 

önce hiç olmadığı/görülmediği şekilde daha fazla ve değişik türlerdeki 

zararları/ziyanları kapsamak ve büyük miktarlardaki ve 

zararlar/hasarlar için daha çok sayıdaki mağdura tazminat ödenmesini 

mümkün kılabilecek paranın/fonların hazır bulundurulmasını 

sağlamak” olarak açıklanmıştır
49

. 2004 değişiklik protokolleri, çok 

                                           
48

 Paris Sözleşmesine taraf olan devletler 2004 yılında Paris Sözleşmesinde 

değişiklikler yapılması konusunda mutabık kalmışlardır. Ülkelerin büyük 

çoğunluğu bu protokolü ulusal hukukta  yürürlüğe girdi ama İtalya, Birleşik 

Krallık, İspanya ve Belçika'da henüz süreç tamamlanmış değildir. 

49
 “Bu tür zarar ve ziyan türleri önceden “nükleer zararın ve nükleer zarar 

tazminatının” anlamca sınırlı kapsamına girmiyordu”; Thomas/Heffron, s. 6. 

http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/60-uluslararasi-cok-tarafli-anlasmalar-sozlesmeler/908-nukleer-enerji-alaninda-ucuncu-sahislara-karsi-hukuki-sorumluluga-iliskin-paris-sozlesmesini-yenileyen-2004-protokolu.html
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sayıda ülkenin bu değişikliklere uygun olarak yeni düzenlemeler 

yapmış olmasına rağmen henüz yürürlüğe girmiş değildir. 

2004 değişikliğinde yapılan önemli değişiklerden biri nükleer 

zarar tanımıdır. Yenilenen nükleer kaza tanımı Viyana Sözleşmesi’nde 

yer alan tanım ile hemen hemen aynıdır. Bunun dışında nükleer zarar 

teriminin anlamı aşağıda belirtilen konuları da kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir: 

* can kaybı veya kişisel yaralanmalar ve  

* mülkün zarar veya hasar görmesi veyahut da kaybı ve yetkili 

bir mahkeme tarafından tespit edilerek karar verilmesi kaydıyla 

aşağıda belirtilenlerden her birisi
50

 

* yukarıda yer verilen (i) ve (ii) şıklarından kaynaklanan 

ekonomik zararlar; 

* hasar görmüş çevrenin eski haline dönüştürülmesi için alınan 

önlemlerin maliyeti;  

* çevrenin kullanılmasından veya çevreden yararlanılmasından 

doğrudan elde edilen bir ekonomik fayda ve çıkardan kaynaklanan ve 

söz konusu çevrenin önemli derecede hasar görmesi sonucu uğranılan 

gelir kaybı;  

* söz konusu tedbirlerdin kaynaklanan kayıp ve hasarlar da 

dâhil olmak üzere önleyici nitelikteki tedbirlerin maliyetleridir. 

Paris Sözleşmesinde yapılan önemli değişikliklerden biri de 

işletenin ve tesis devletin sorumlu oldukları miktarların arttırılmasıdır. 

2004 protokolü sayesinde mağdurların daha yüksek tazminata hak 

                                           
50

 “Nükleer tesis devletin hukukunun ini ile telafi edilmesi hayali bir ilerlemedir”; 

Currie, s. 111. 
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kazanabileceği kabul edilir. 2004 protokolü ile sorumluluk azami 

sorumluluk limiti 1.500.000 €’ya
51

 yükseltilmesi neticesinde üç 

aşamalı tazminat basamağında da önemli artış meydana gelmiştir. 

2004 tarihli Paris Protokolü ülkelerin bu konudaki sorumluluğunun 

sınırsız olabileceğini kabul etmekteyse de, daha önce de ifade 

ettiğimiz gibi, bu sınırsız sorumluluğa tekabül eden sınırsız bir 

finansal garanti maalesef mevcut değildir
52

. Bu durumda işleticinin 

daha düşük bir meblağda finansal teminat/güvence temin etmesi 

gereklidir. 2004 tarihli Paris Protokolü uyarınca gerekli olan minimum 

meblağ 700 milyon €’dur. 

2004 protokolü ile yapılan değişikliklerden birisi de coğrafi 

kapsamın da genişletilmiş olmasıdır. Paris Sözleşmesi’nin kapsamı 

sözleşmeye taraf olan ülkelerin sınırları içinde meydana gelen nükleer 

kazalar için geçerli iken yeni düzenleme ile bu hükme ilaveten ayrıca 

aşağıda belirtilen hal ve durumlarda sözleşmeye taraf olmayan 

ülkelerde meydana gelen/maruz kalınan nükleer hasarlar için de 

geçerli olacaktır:  

(i) sözleşmeye taraf olmayan devletin Viyana Sözleşmesine 

taraf olması (ve her iki ülkenin de Müşterek Protokole taraf olmaları) 

veya  

 (ii) sözleşmeye taraf olmayan devletin sınırları içerisinde 

herhangi bir nükleer tesisin bulunmaması veya  

                                           
51

 2004 Paris Sözleşmesi değişiklik protokolünde para birimi Euro olarak  

belirlenmiştir. 

52
 Norbert Pelzer, Focus on The Future of Nuclear Lıabılıty Law, Reform of Civil 

Nuclear Liability International Symposium Budapest, 31 May –3 June 1999, s. 

432. 



28 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

(iii) sözleşmeye taraf olmayan devletin, bir nükleer olayın tüm 

mağdurlarının eşit şekilde muamele görmesini ve eşdeğer nitelikte ve 

karşılıklı tazminat hakları tanınmasını sağlayan ve Paris Sözleşmesi 

ile aynı ilkelere dayanan bir nükleer sorumluk yasasına sahip olması 

halindedir.   

Bununla birlikte, bu hükümler, sözleşmeye taraf olmayan bir 

ülkede yerleşik bir davacının bir işletenin aleyhinde sözleşmeye taraf 

olmayan ülkenin mahkemelerinde haksız fiil tazminat talep davası 

açma riskini hiçbir şekilde ortadan kaldırmamaktadır
53

.   

Son olarak Paris Sözleşmesinde belirtilen zamanaşımı süreleri 

mağdurlara tazminat taleplerini yapabilmeleri için daha fazla süre 

tanıyabilmek amacıyla uzatılmıştır
54

. Mağdur, işleten aleyhine dava 

açmak istediği takdirde dava açma hakkı aşağıda belirtilen durumlarda 

yine aşağıda belirtilen sürede zaman aşımına uğramaktadır:  

(a) can kaybı veya kişisel yaralanmayla ilgili olarak nükleer 

olayın/kazanın vuku bulduğu tarihten itibaren otuz yıl sonra ve  

(b) nükleer hasarlarla ilgili olarak nükleer olayın/kazanın vuku 

bulduğu tarihten itibaren on yıl sonradır.  

Bu noktada, bu protokolde “öncelik kuralına” yer verilmediği 

(kişisel yaralanmayla ilgili tazminat taleplerine öncelik verilen Viyana 

Sözleşmesinin aksine) ve mağdurlar için uygun tazminat meblağı ve 

                                           
53

 McRae Ben, The Compensation Convention: Path To A Global Regime For 

Dealing With Legal Liability and Compensation For Nuclear Damage, Nuclear 

Law Bulletin, No:61, S. 25-38, s.32.    

54
 “Uzatılan süre Viyana Sözleşmesi hükümlerine uyumlu hale gelmiştir”;  

Thomas/Heffron, s. 7. 
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önceliğine karar verilmesinin mahkemelerin sorumluluğuna 

bırakıldığı belirtilmektedir
55

. 

D- Viyana Sözleşmesi 

IAEA’nın Viyana Sözleşmesi Paris/Brüksel Sözleşmelerine 

alternatif olarak kurulmuştur. Türkiye Viyana Sözleşmesine taraf 

değildir. Viyana Sözleşmesine taraf olan ülkeler ağırlıklı olarak Doğu 

Avrupa ve Latin Amerika ülkeleridir. Paris Sözleşmesine göre coğrafi 

olarak daha kapsamlıdır. Viyana ve Paris Sözleşmelerinde daha 

önceki bölümlerde kapsam ve prensipler bakımından benzerliklere 

ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir. Ancak bu prensipler “farklı 

sorumluluk kurallarına (sorumluluk miktarları, üyelik, bölgesel 

kapsam, yargı yetkisi ihtilafları ile ilgili kurallar, uyuşmazlıkların 

çözümü ve hakların devri, vs. gibi konulardaki farklılıklar) göre 

kalıplandırılmıştır
56

. Viyana Sözleşmesi ile ilgili eleştirilerden birisi, 

asgari 5 milyon ABD $ tutarındaki İşleticinin sorumluluğunun 

sınırlandırılmasıyla ilgilidir. Ancak bu Sözleşmede atıf yapılan ABD 

$, 29 Nisan 1963 tarihindeki altın cinsinden ABD $’nın değerine 

eşdeğer bir hesaplama birimidir ki o tarihte – bir ons saf altının fiyatı 

35 ABD $’dır.  Bugün itibariyle gerçek tutar çok daha yüksektir
57

. 

Viyana Sözleşmesi 1997 yılında düzenlenen Viyana Sözleşmesi 

tadilat Protokolü ile tadil edilmiştir ve bunun sonucu olarak benzer 

değişiklikler 2004 Paris Sözleşmesinde de yapılmıştır. 

 

      

                                           
55

  Thomas/Heffron, s. 7. 

56
 Overview of the Modernized IAEA Nuclear Liability Regime, s. 2 vd. 

57
 13.03.2013 saat:12:47 itibariyle Altın ons fiyatı 1.591,01 $’dır. 
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2. Türk Hukukunda Durum 

  Türk hukukunda nükleer enerji santrali işletenin sorumluluğu 

konusunda özel bir düzenleme bulunamamakla beraber, Türkiye, 

29.07.1960 tarihinde imzaya açılan Paris Sözleşmesi’ni 28.10.1960 

yılında imzalayarak bu sözleşmenin tarafı olmuştur. Anayasa’nın 90. 

maddesine göre usulüne uygun olarak onaylanmış anlaşmalar kanun 

hükmünde olduğu için Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri Paris 

Sözleşmesi hükümlerini doğrudan uygulayacaktırlar
58

. Diğer taraftan, 

Paris sözleşmesi hükümlerince işletenin sorumlu tutulamadığı hallerde 

de işletenin sorumluluğu Türk hukuku prensiplerine göre 

belirlenecektir
59

. 

  Tehlike sorumluluğu hukuk düzenlerinde farklı şekillerde 

düzenlenmiştir. Bu sistemler özel kanunlar aracığıyla düzenleme, 

genel nitelikte bir hüküm ile düzenlenme olabileceği gibi içtihatlarla 

kazuistik bir biçimde de olabilir. Türk Hukukunda 818 sayılı Borçlar 

Kanununda tehlike sorumluluğu ile ilgili herhangi bir düzenleme 

bulunmamaktaydı ve Türk Hukukunda tehlike sorumluluğu halleri 

özel kanunlar
60

 aracılığıyla düzenlenmekteydi. Türk Hukukunda 

                                           
58

 ANAYASA MADDE 90.– Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve 

milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.…. Usulüne 

göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 

hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz… 

59
 Güneysu, s. 217. 

60
 Türk Hukukunda tehlike sorumluluğunu düzenleyen yasalar; 2918 Sayılı 

Karayolları Trafik Kanununda kabul edilen Motorlu Araç İşletenin ve Teşebbüs 

Sahibinin Sorumluluğu; 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na göre, Çevreyi kirletenin 

sorumluluğu; 1702 sayılı Yasa ile eklenen 6326 sayılı Petrol Kanunun 86. 

maddesine 1702 sayılı Yasa ile eklenen 2. fıkraya göre, petrol hakkı sahibinin 

sorumluluğu; 2929 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’na göre, sivil hava aracını 
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olduğu gibi İsviçre Hukukunda da tehlike sorumluluğu özel kanunlar 

ile düzenlemektedir. Ancak İsviçre’de nükleer sorumluluk konusunda 

1983 yılında çıkarılan Nükleer Medeni Sorumluluk Yasası 

bulunmaktadır. Türkiye’de ise oldukça az olan özel kanunlardaki 

düzenlenmeler yetersiz kalmaktadır.  

  01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanununda 

ise tehlike sorumluluğu (TBK m.71) genel bir hüküm ile 

düzenlenmiştir. TBK m.71’e göre; tehlike sorumluluğunun mevcut 

olabilmesi için; tehlike yaratan bir işletmenin var olması, zararın, 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden doğması 

gerekir. Zararın tipik tehlike olgusunun doğurduğu “tipik zarar” 

olması gerekir. Daha doğrusu tipik tehlike ile ortaya çıkan zarar 

arasında illiyet bağı olması gerekir. Örneğin, nükleer santral işletenin 

sorumlu olabilmesi sorumluluğu nükleer faaliyetten doğması 

gerekmektedir. Bu zarardan, işleten ve işletme sahibi müteselsilen 

sorumlu tutulmuştur. Paris Sözleşmesinde sorumluluğun işletene 

kanalize edilmesi ve işletenin münhasır sorumluluğu belirtilirken Türk 

Borçlar Kanununda işleten ile işletme sahibinin müteselsilen 

sorumluluğu kararlaştırılmıştır. Buna göre, daha önce değinilen Paris 

Sözleşmesinin kapsamına girmeyen nükleer materyaller ve faaliyetler 

sorumluluk Türk Hukukundaki hükümlere göre belirlenecektir. TBK. 

m.71/2’de önemli ölçüde tehlike arz eden işletme tanımlanmıştır
61

.  

                                                                                                   
işletenin sorumluluğu; 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’na göre 

devletin askeri manevralar ve atışlardan sorumluluğudur. Bunlar dışında 

Yargıtay, E. 2008/4-591 ve K. 2008/609, T. 08.10.2008 kararında devletin tapu 

sicilinin tutulmasından doğan sorumluluğunu da bir tehlike sorumluluğu olarak 

nitelendirmektedir. 

61
 “Tasarıda geçen “önemli ölçüde tehlike arz eden faaliyet “kavramı objektif ve 

sübjektif ölçüt yardımıyla açıklanabilir. Objektif ölçüt, faaliyetin sıkça veya ağır 
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  Tehlike sorumluluğunun doğması için hukuka aykırılık zorunlu 

unsur değildir. Yetkili mercilerden alınan izin veya lisans ile faaliyet 

gösterilmesi veya işletilmesi halinde gerekli standartların veya araç, 

gereçlerin sağlanması durumunda bile tipik tehlike nedeniyle bir zarar 

ortaya çıkarsa tehlike sorumluluğuna gidilebilir. Bu durumda hukuka 

aykırı sonuçtan dolayı sorumluluk söz konusu olur.  

Tehlike sorumluluğu, kural olarak en ağır sorumluluk türüdür. Tehlike 

sorumluluğunun düzenlendiği kanunlarda bazen illiyet bağını kesen 

varlığı tek başına sorumluluktan kurtarmaya yeterli değildir
62

. Paris 

Sözleşmesinde de buna benzer bir hüküm içermektedir. Bu hükme 

göre, mücbir sebep ancak düşmanca hareketler, doğal afetler ve iç 

savaş halinde illiyet bağını kesecektir. Ancak sözleşme tarafı ülke, 

doğal afetin illiyet bağını kesmeyeceğini düzenleme yetkisi 

bulunmaktadır
63

. Ayrıca üçüncü kişinin ağır kusurunun sorumluluktan 

kurtaramayacağını ve zarar görenin kusurunun söz konusu olduğu 

                                                                                                   
bir zarara yol açma tehlikesi taşımasıdır. Sübjektif ölçüt, faaliyet sırasında uzman 

bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile tehlikenin ortadan 

kaldırılamayacak kadar önlenemez oluşudur”; Refik Korkusuz, Hukukumuzda 

Tehlike Sorumluluğu Uygulaması ve Yeni Borçlar Kanunu Tasarısındaki 

Düzenlemesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat 

Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2009, s. 200. 

62
 Karayolları Trafik Kanunu m.86; “İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu 

teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin 

kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, 

kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır 

kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur”. 

63
 Banu Bilge Sarıhan, The Responsibility of Danger, International Journal of 

Multidisciplinary Thought (Issn:2156-6992 Volume 02, Number 01), Germany 

2012, s. 139. 
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hallerde ise tazminatın tespitinde ulusal mevzuat hükümlerine göre 

karar verileceğini düzenlemiştir
64

. 

  TBK m.71/2’e göre işletme, sıkça veya ağır zararlar 

doğurmaya elverişli olmalıdır. Oysaki nükleer santraller sıkça 

olmamakla beraber ağır sonuçlar doğurmaya müsait işletmelerdir
65

. 

Bir diğer düzenleme ise belirli bir tehlike için öngörülen özel 

sorumluluk hükümlerinin saklı kalacağıdır. Bu düzenleme ile özel 

kanunlarda benzeri tehlikeler arz eden işletmelerin faaliyetleri için 

tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, uyuşmazlığa konusunu oluşturan 

faaliyet yargı organları tarafından tehlike sorumluluğu öngören genel 

hükmün kapsamında değerlendirilemeyecektir. Bu nedenle yeni 

kanunun yürürlüğe girmesi ile tehlike sorumluluğu konusunda genel 

nitelikte hüküm ile özel kanunların bulunduğu karma bir sistem söz 

konusu olacaktır
66

. 

 

  SONUÇ 

  Nükleer tesis işletenin sorumluluğu, işletmelerin faaliyetleri 

gereği uluslararası sözleşmelerde ve birçok ülkenin mevzuatında 

tehlike sorumluluğu olarak düzenlenmiştir. Ayrıca nükleer tesis 

işletenin üçüncü kişilere karşı hukuki sorumluluğu konusunda 1960 

Paris Sözleşmesi ve 1963 Viyana Sözleşmesinde ortak belirli ilkeler 

belirlenmiştir. Bu ilkeler; işletenin kusursuz ve münhasır sorumlu 

                                           
64

 Sarıhan, s. 139. 

65
 Şahin Akıncı, Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, 5. Baskı, Konya, 2011, s. 

168. 

66
 Murat Aydoğdu, Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde 

Taşıyanın Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2009, s. 45. 
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olacağı, zorunlu mali güvence, miktar ve zaman yönünden sınırlı 

sorumluluk, kaza ülkesinin vatandaşlık bağı ya da ikametgâha dayalı 

ayırım yapılmaksızın yargı yetkisidir.  

  Ülkemiz bu Sözleşmeyi 29.07.1960 tarihinde imzalamış ve 

13.05.1961 tarih ve 10806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Bakanlar Kurul Kararı ile onaylamıştır. Bunun sonucunda Türk 

Hukukunda Anayasa’nın 90. maddesi gereği Paris Sözleşmesi 

doğrudan uygulanacaktır. Ancak Türkiye, Paris Sözleşmesini 

onaylamasına rağmen nükleer gelişmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara 

göre hazırlanan ek Brüksel Protokolü ve 2004 değişiklerini 

onaylamamıştır. Ayrıca Paris Sözleşmesine üye olan hatta Japonya 

gibi üye olmayan ülkelerin bile uluslararası sözleşmeler çerçevesinde 

kendi nükleer sorumluluk mevzuatlarını düzenlemelerine rağmen Türk 

Hukukunda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak TBK m. 

71’de genel bir hükümle tehlike sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu 

düzenleme kapsamında daha önce değinildiği üzere Paris Sözleşmesi 

kapsamına girmeyen faaliyetler veya malzemeler genel hükmün 

yürürlüğe girmesi ile tehlike sorumluluğu olarak 

değerlendirilebilecektir. Bunun dışında TBK m. 71/3’de belirli tehlike 

hali için düzenlenen özel kanunlardaki sorumluluk hükümlerinin saklı 

olduğu belirtilmiştir. Buna göre, nükleer santral işletenin sorumluluğu 

konusunda TBK’daki genel tehlike sorumluluğu hükümleri yerine 

özel kanun niteliği taşıyan Paris Sözleşmesi’ndeki sorumluluk 

hükümleri uygulanacaktır.  
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