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E

nerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel
bir insan hakkıdır. Enerji kaynaklarının değerlendirmesinden
başlayarak üretim, iletim, dağıtım
aşamalarında toplum çıkarlarının
gözetilmesi, bütün bu süreçlerde
çevreye, iklime ve doğaya olumsuz
etkileri asgari düzeyde tutulması
gereklidir. Bu ölçüt enerji ile ilgili
tüm faaliyetlerde geçerli olmalıdır.
Enerjinin tüm tüketicilere yeterli,
kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve
güvenilir bir şekilde bu bakış açısı
ile sunulması, temel bir enerji politikası olmak zorundadır. Elektrik
enerjisi; insan yaşamının zorunlu
bir ihtiyacı, ortak bir gereksinim
olarak toplumsal yapının vazge-

çilmez bir öğesidir. Sosyal devlet
anlayışında enerjinin tedarik ve sunumu kamusal bir hizmeti gerekli
kılmaktadır. Elektrik enerjisinde
üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri arasında organik bir bağ söz
konusudur. Bu nedenledir ki, bu üç
temel faaliyetin; demokratik ve katılımcı bir anlayışla oluşturulacak;
toplum, kamu, ülke çıkarlarını gözeten kamusal bir planlama anlayışı içinde yürütülmesi zorunludur.
Elektrik enerjisi faaliyetleri toplum
çıkarının gözetilmesi gereken bir
kamu hizmetidir.
Türkiye, özellikle son dönemlerde,
enerji ihtiyacını esas olarak yeni
enerji arzıyla karşılamaya çalışan
plansız ve özel sermaye çıkarları-
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sel ve sosyal etkileri itibarıyla sorunsuz, bireysel ve toplumsal haklara karşı saygılı, nükleer macera
peşinde koşmayan, özelleştirme,
taşeronlaştırma ve iş güvencesinden yoksun çalışma koşullarından
arınmış, toplumsal yararı gözeten
ve yeniden etkin kamu varlığını
öngören bir anlayış egemen olmalıdır.

nı gözeten bir politika izlemiştir.
İletim ve dağıtımdaki kayıplar ve
nihai sektörlerde yer yer %50’nin
üzerine çıkabilen enerji tasarrufu
imkânları göz ardı edilmiştir. Enerji
ihtiyacını karşılamak üzere genelde ithal enerji kaynağı kullanılmış,
fosil kaynaklı ithalata dayalı yüksek
maliyetli yatırımlar yapılmış, enerjideki dışa bağımlılık Türkiye için
ciddi boyutlara ulaşmıştır.

Türkiye enerji sektörünü böyle bir
bakış açısıyla irdelemek amacıyla,
Odamız tarafından 2010 yılından
bu yana her iki yılda bir yayımlanan Türkiye’nin Enerji Görünümü Raporları, enerji sektörü için
önemli bir bilgi kaynağı olmuştur.
Türkiye’nin Enerji Görünümü 2018
Raporu, Odamızın, Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği’nin, Elektrik Mühendisleri Odası’nın, Jeofizik
Mühendisleri Odası’nın, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı
ve ilişkili kamu kuruluşlarının, sektör derneklerinin, ODTÜ Mezunlar
Derneği Enerji Komisyonunun ve
sektörde faaliyet gösteren birçok
uzmanın; enerji alanındaki çalışmalarının sonuçlarından hareketle
hazırlanmıştır.

İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının sınırlanabilmesi için
enerji üretiminde öncelik ve ağırlığın, fosil yakıtlara değil, yeni ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına
verilmesi gerekmektedir.
Toplum çıkarını gözeten demokratik bir enerji planı ve programı için,
sektörde bütünleşik kaynak planlaması zorunludur. Toplum yararını
gözetecek olan bu planlama; enerji
üretiminin dayanacağı kaynakların
seçimi, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik ve ağırlık verilmesi,
enerji tüketim eğilimlerinin incelenmesi, talep tarafı yönetim uygulamalarının üzerinde yoğunlaşma,
enerjinin daha verimli kullanımı,
enerji ekipmanlarının yerli üretimi, çevreye verilen zararın asgari
düzeyde olması, iklim değişikliğine olumsuz etkilerin sınırlanması,
yatırımın yapılacağı yerde yaşayan insanların hak ve çıkarlarının
korunması vb. ölçütler gözetilerek
demokratik katılım mekanizmalarıyla yapılmalıdır.

Raporda; ülkemiz enerji sektörünün
durumu ayrıntılı bir şekilde irdelenmekte, plansız uygulamaların altı çizilmekte, yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarında mevcut durum ve
değerlendirmeyi bekleyen potansiyel vurgu-lanmakta, Türkiye’nin
enerji görünümü detaylı bir şekilde ve güncel verilerle anlatılmakta,
enerji sektöründe toplum çıkarlarını gözeten politikaların uygula-

Planlama çalışmalarına; kültür ve
tabiat varlıklarını koruyan, çevre-
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nabilmesi için, planlı ve programlı
bir yaklaşımla hazırlanan kapsamlı
önerilerde bulunulmaktadır.
Enerjiye ilgi duyan, bilgiye ihtiyacı
olan herkesin Odamızın web sitesinden indirerek de başvurabileceği bu Raporun, sektör çalışanları ile
üniversite ve tüm yükseköğrenim
kurumlarındaki öğretim üyeleri ve
öğrenciler için ciddi bir başvuru
kaynağı olmasını bekliyoruz.
- Raporun hazırlık çalışmalarının
yöneticiliği ve editörlüğünün
yanı sıra bölüm yazarlığı
görevini de üstlenen MMO Enerji
Çalışma Grubu Başkanı, endüstri
mühendisi Oğuz Türkyılmaz
ve MMO Enerji Çalışma Grubu
Üyesi, makina mühendisi Orhan
Aytaç’a,
- Kısıtlı bir sürede yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı
Mehmet Kayadelen’e, Çetin
Koçak’a, Mustafa Sönmez’e, Yusuf Bayrak’a, Olgun Sakarya’ya,
Budak Dilli'ye, Nedim Bülent
Damar’a, Kemal Ulusaler’e, Nilgün Ercan’a, Abdullah Anar’a, Erdinç Özen’e, Ülker Aydın'a, Hülya
Peker'e, Nejat Tamzok'a, Nurten
Çağlar Yakış’a, Şayende Yılmaz’a,
Zerrin Taç Altuntaşoğlu’na, Tevfik Kaya’ya, Evren Özgür’e, Birol
Kılkış'a, Bülent İlleez’e, Çağatay
Dikmen'e, Tülin Keskin'e, Bengisu Vural’a, Hüseyin Vatansever’e,
Pınar Yalman Akcengiz’e, Huzur
Keskin’e, Serdar Şahinkaya’ya teşekkür ederiz.

MAKİNA MOBİL

3

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ GENEL
MOBİL AĞI HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

F

arklı seviyelerde
nesne ya da insan ağ yapılarının
meydana getirilmesi,
günümüz gelişmiş sanayi toplumlarının bir
stratejisi olup, yakın bir
gelecekte de dünya çapında giderek yaygınlaşacaktır. Dünyadaki bu
ve benzeri gelişmeleri
en güncel haliyle takip
eden Makina Mühendisleri Odası’nın 47.
Dönem projelerinden
bir tanesi de buna uygun genel bir mobil ağ
yaratmaktır. Üyelerimizden oluşan muazzam
bir dijital ağ yaratmak
ve süreçleri daha etkin bir şekilde
yönetmek için, “Makina Mobil” olarak tanımladığımız projemizi hayata geçirmekteyiz. “Makina Mobil”,
adından da anlaşılacağı üzere, cep
telefonlarında kullanılan mobil bir
uygulamadır. İstanbul, Ankara, Adana şubelerimizde kullanılan “Makina
Mobil”, Kocaeli, Bursa şubelerimizin
ardından diğer şubelerimizde de en
kısa sürede hayata geçirilecektir.
“Makina Mobil”, Oda üyelerinin şube
faaliyetlerinden haberdar olmaları ve

daha hızlı iletişim kurabilmeleri için
geliştirilmiş mobil bir ağdır. Bu ağ,
her üyemiz tarafından bireysel olarak
mobil cihazlara kurulan bir uygulama
aracılığıyla çalıştırılabilmektedir. “Makina Mobil” uygulamamız şu an itibarıyla hizmete geçmiş olup aşağıdaki
bağlantıları kullanarak uygulamayı
mobil cihazınıza indirilebilirsiniz:
•

IOS işletim sistemi için:
https://goo.gl/pBb1du

•

Android işletim sistemi için:
https://goo.gl/SmKQTX

“Makina Mobil” uygulamasının modül ve işlevlerini www.mmo.org.tr/
ankara/duyuru/dijital-donusumuygulamasi-makina-mobil-kullanimda linkinde yer alan kullanım
kılavuzundan öğrenebilirsiniz.
“Makina Mobil” uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmeniz
veya herhangi bir problemle karşılaşmanız durumunda Makina Mühendisleri Odası’na bağlı ilgili şubelerimizle doğrudan bağlantıya
geçebilirsiniz.
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MİEM

Mayıs ayında gerçekleştirilen MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör

MİEM KURS PROGRAMI

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Doğalgaz İç Tesisat*

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin
Doğalgaza Dönüşümü*

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

Havuz Tesisatı

Havalandırma Tesisatı

*

Tarihi

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

8-10 Mayıs 2018

Bursa Şube

11 Mayıs 2018

10-12 Mayıs 2018

Kocaeli Şube

12 Mayıs 2018

18-20 Mayıs 2018

İstanbul Şube

21 Mayıs 2018

4-5 Mayıs 2018

Kocaeli Şube

5 Mayıs 2018

11-12 Mayıs 2018

Adana Şube

13 Mayıs 2018

11-12 Mayıs 2018

İstanbul Şube

13 Mayıs 2018

23-24 Mayıs 2018

Samsun Şube

25 Mayıs 2018

10-13 Mayıs 2018

İstanbul Şube

14 Mayıs 2018

7-10 Mayıs 2018

Samsun Şube

10 Mayıs 2018

9-12 Mayıs 2018

Kayseri Şube

12 Mayıs 2018

15-18 Mayıs 2018

Ankara Şube

18 Mayıs 2018

24-27 Mayıs 2018

İstanbul Şube

28 Mayıs 2018

12-15 Mayıs 2018

İstanbul Şube

16 Mayıs 2018

14-17 Mayıs 2018

Mersin Şube

18 Mayıs 2018

21-24 Mayıs 2018

İzmir Şube

25 Mayıs 2018

21-24 Mayıs 2018

Ankara Şube

25 Mayıs 2018

3-6 Mayıs 2018

Antalya Şube

7 Mayıs 2018

3-6 Mayıs 2018

Samsun Şube

7 Mayıs 2018

10-13 Mayıs 2018

İstanbul Şube

14 Mayıs 2018

21-24 Mayıs 2018

Mersin Şube

25 Mayıs 2018

26-29 Mayıs 2018

Ankara Şube

30 Mayıs 2018

31 Mayıs-3 Haziran 2018

İzmir Şube

4 Haziran 2018

15-17 Mayıs 2018

Bursa Şube

17 Mayıs 2018

24-26 Mayıs 2018

Eskişehir Şube

26 Mayıs 2018

28-30 Mayıs 2018

Adana Şube

30 Mayıs 2018

2-4 Mayıs 2018

Bursa Şube

4 Mayıs 2018

18-20 Mayıs 2018

Adana Şube

21 Mayıs 2018

3-4 Mayıs 2018

Denizli Şube

4 Mayıs 2018

7-8 Mayıs 2018

İstanbul Şube

9 Mayıs 2018

14-15 Mayıs 2018

Adana Şube

16 Mayıs 2018

21-22 Mayıs 2018

Ankara Şube

23 Mayıs 2018

30-31 Mayıs 2018

Samsun Şube

1 Haziran 2018

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma
Sistemleri

Klima Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün)
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları
Sorumlu Müdür

Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

Stratejik Planlama

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik

Yangın Tesisatı

25-29 Mayıs 2018

Ankara Şube

29 Mayıs 2018

21-25 Mayıs 2018

Konya Şube

26 Mayıs 2018

21-25 Mayıs 2018

Adana Şube

25 Mayıs 2018

30 Mayıs-3 Haziran 2018

İstanbul Şube

4 Haziran 2018

3-5 Mayıs 2018

Kayseri Şube

5 Mayıs 2018

8-10 Mayıs 2018

Ankara Şube

10 Mayıs 2018

17-19 Mayıs 2018

Eskişehir Şube

19 Mayıs 2018

18-20 Mayıs 2018

İstanbul Şube

20 Mayıs 2018

28-30 Mayıs 2018

Konya Şube

30 Mayıs 2018

25-29 Mayıs 2018

Mersin Şube

30 Mayıs 2018

11 Mayıs 2018

Ankara Şube

11 Mayıs 2018

7-13 Mayıs 2018

İzmir Şube

14 Mayıs 2018

7-13 Mayıs 2018

Kocaeli Şube

14 Mayıs 2018

18-28 Mayıs 2018

İstanbul Şube

2 Haziran 2018

14-15 Mayıs 2018

İstanbul Şube

16 Mayıs 2018

16-17 Mayıs 2018

Adana Şube

18 Mayıs 2018

19-20 Mayıs 2018

Denizli Şube

21 Mayıs 2018

24-25 Mayıs 2018

Ankara Şube

26 Mayıs 2018

24-27 Mayıs 2018

İstanbul Şube

28 Mayıs 2018

4-6 Mayıs 2018

Kocaeli Şube

6 Mayıs 2018

8-10 Mayıs 2018

Bursa Şube

10 Mayıs 2018

11-13 Mayıs 2018

İstanbul Şube

13 Mayıs 2018

16-18 Mayıs 2018

İzmir Şube

18 Mayıs 2018

16-18 Mayıs 2018

Ankara Şube

18 Mayıs 2018

5-13 Mayıs 2018

Edirne Şube

12-20 Mayıs 2018

İstanbul Şube

26 Mayıs-3 Haziran 2018

İstanbul Şube

4-6 Mayıs 2018

Ankara Şube

7 Mayıs 2018

4-6 Mayıs 2018

Adana Şube

7 Mayıs 2018

10-12 Mayıs 2018

Kayseri Şube

13 Mayıs 2018

14-16 Mayıs 2018

Konya Şube

16 Mayıs 2018

16-18 Mayıs 2018

Kocaeli Şube

19 Mayıs 2018

24-26 Mayıs 2018

İstanbul Şube

28 Mayıs 2018
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan 1957 yılından itibaren
yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi, 2017
yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası
üyelerine gönderilmeye devam edecektir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
http://www.mmo.org.tr web adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks ya
da e-posta:yayin@ mmo.org.tr adresinden de bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina Güncel dergimiz, “Nükleer Enerji I” başlıklı özel bir sayıyla daha karşınızda.
Genel olarak nükleer enerji, atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda meydana çıkan enerjiyi
tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu parçalanmanın ise ağır atom çekirdeklerinin nötronlarla
bombardımanı sonucunda gerçekleştiğinin 1930’lu yıllarda keşfiyle birlikte nükleer enerji konusundaki çalışmalar da hız kazanmıştır. Ancak bizler, kamuoyu nükleer enerjiyi bilim insanlarının teorik
çalışmalarından çok, 26 Nisan 1986 yılında Ukrayna’daki Çernobil bölgesindeki nükleer felaketten
sonra dolaşıma giren nükleer, radyasyon, santral… gibi terimler aracılığıyla öğrendik. O günden
beridir de bu konuyu öğrenmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda 700. sayımızda, Nükleerin Gelişimi,
Santral Kurulumu, Reaktörler, Eleştiri bölümlerinde bu konuya yer verdik. Ayrıca bu sayımızda, Kitap
Tanıtımı, Makina Mobil, Basın Açıklaması, Haber ve MİEM bölümleri de bulunmaktadır.
Kitap Tanıtımı bölümünde, “Türkiye'nin Enerji Görünümü 2018” başlıklı kitabımızın tanıtımına ulaşabilirsiniz. Kitabımızda enerji konusu farklı bağlamlar içinden ele alınmış olup, elektrik enerjisinin
üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin demokratik ve katılımcı bir anlayışla oluşturulması gerekliliği vurgulanmıştır.
Makina Mobil bölümünde, üyelerimizin Oda faaliyetlerinden haberdar olmaları ve daha hızlı iletişim kurabilmeleri için geliştirip kullanıma sunduğumuz mobil ağın tanıtımı yapılmıştır.
Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in “Enerji Verimliliği Ülkemizin En Önemli Enerji Öz Kaynağı Olarak Değerlendirilmelidir” başlıklı basın açıklaması yer almaktadır. Açıklamada Yener, enerjinin üretiminden iletimine, dağıtımından kullanımına kadar olan
bütün süreçlerde verimliliğin artırılması; enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerji arzındaki dışa
bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması, hava kirliliğinin azaltılması vb. konularda ulusal bir stratejinin oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır.
Haber bölümünde, “MMO Enerji Web Portalını Hazırlıyoruz” başlıklı habere ulaşabilirsiniz. Metinde,
enerjiyle ilgili tüm kurumların çalışmalarında şeffaflaşması, bilgilerin yaygınlaşması, toplumda tüm
birey, kurum, araştırmacı ve tüzel kişilerin enerji sektörü ile ilgili güncel bilgilere ayrıntılı olarak ulaşılabilmesi için “Enerji Web Portalı”nın oluşturulduğu anlatılmıştır.
Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi
Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez tarafından Sanayi Sorunları ve Analizleri yazı
dizisi şeklinde hazırlanan, “Zorlama Büyümeyle, Sanayide Dikişler Atıyor…” başlıklı metin bulunmaktadır. Metinde, zorlama büyümenin ardındaki enflasyon, işsizlik, cari açık ve bütçe açığı gibi
konulara dikkat çekilerek milli gelirin adaletsiz bir biçimde paylaşıldığı ifade edilmiştir.
Nükleerin Gelişimi bölümünde, Ümit Keskin’in “Atomdan Enerji Üretimi Konusundaki Katkılar Üzerine” başlıklı makale yer almaktadır. Makalede, nükleer silah üretiminin temelini oluşturan atom
çekirdeğinin parçalanması, yani nükleer fisyon ve bununla ilgili gelişmelere dair bilim insanlarının
katkıları anlatılmıştır.
Santral Kurulumu bölümünde, Benan Başoğlu’nun “Nükleer Santral için Adımlar” başlıklı makalesi
okuyucularımıza sunulmaktadır. Makalede, nükleer santral inşa edecek ülkelerin izlemesi gereken
prosedürlerin neler olduğu açıklanmış ve altyapının yanında insan, finansal vb. kaynakların yönetimi için yasal bir çerçevenin oluşturulması gerektiğinin altı çizilmiştir.
Reaktörler bölümünde, Ali Gökmen’in “Nükleer Güç Santralleri ve Güvenlik” başlıklı makale yer
almaktadır. Makalede, nükleer güç santralleri, bileşenleri ve tiplerinin ne olduğu, yakıt döngüsü,
santral kurulumu ve işletimi, kaza riski, çıkan atıkların bertarafı, çevre-insan sağlığına olumsuz etkileri ve nükleer enerjinin her evresinde dışa bağımlı olunması gibi konular üzerinde durulmuştur.
Eleştiri bölümünde, Nurten Çağlar Yakış ve Oğuz Türkyılmaz’ın “Akkuyu mu Ölüm Kuyusu mu?”
başlıklı metin yer almaktadır. Metinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili yatırımlardaki eksiklerin
neler olduğu açıklanarak öncelikle toplum yararının gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından
düzenlenen MİEM Mayıs ayı eğitim programına da ulaşabilirsiniz.
Mühendis ve Makine-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar
bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

BASIN AÇIKLAMASI
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÜLKEMİZİN EN
ÖNEMLİ ENERJİ ÖZ KAYNAĞI OLARAK
DEĞERLENDİRİLMELİDİR
Oda Yönetim
Kurulu Başkanı
Yunus Yener,
Enerji Verimliliği
üzerine 3 Mart
2018 tarihinde
yazılı bir açıklama
yaptı.

Enerji toplumsal yaşamın ve biz
makina mühendislerinin ağırlıkla çalıştığı ülke sanayisinin en temel girdisi konumundadır. Oda
olarak enerji ile ilgili konularda
geçmişten beri öncü nitelikte bir
dizi çalışma yapıyor, Enerji Verimliliği Kongrelerinin yanı sıra
doğalgaz, enerji konulu tesisat
kongreleri ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ve güneş
enerjisi sistemleri sempozyumlarını düzenliyoruz.
Odamızın
Enerji
Çalışma
Grubu’nun hazırladığı Türkiye’nin
Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji
Ekipmanları Yerli Üretimi Durum
Değerlendirmesi ve Öneriler, Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimli-

liği, Türkiye’nin Enerji Görünümü
ve Türkiye’de Termik Santraller
adlı referans oluşturan Oda Raporları da bu alandaki öncü çalışmalar arasında yer almaktadır.
2010 yılından bu yana iki yılda
bir güncellenerek yayınlanan
Türkiye’nin Enerji Görünümü Raporumuzun 2018 basımı Nisan
ayında kamuoyuna sunulacaktır.
Enerji Verimliliği Kanunu, ikincil
mevzuatın hazırlıkları ve revizyonları sırasında Odamızın kapsamlı katkıları bulunmaktadır ve
ilgili kurumlarla işbirliğimiz sürmektedir.
Enerji konusu, Odamızın eğitim
ve belgelendirme çalışmalarında
da önemli bir yer tutmaktadır.
Meslek İçi Eğitim Merkezlerimizde; mekanik tesisat ve alt dalları,
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güneş enerjisi sistemleri, doğalgaz,
bina ve sanayi enerji yöneticisi, bina
ve sanayi etüt-proje, enerji kimlik
belgesi uzmanı (yeni tasarlanan
bina) eğitimi gibi konularda kurslar
ve seminerler düzenlenmektedir. Bu
konularda zengin bir yayın faaliyeti
de yürütülmektedir.

ma sağlanmıştır. OECD ülkelerinde,
birincil enerji talebi GSYİH'de yüzde
32'lik bir artışa rağmen yüzde 1 oranında düşmüştür. Diğer ülkelerde
ise enerji talebi yüzde 80 artarken,
GSYİH yüzde 150 artmıştır. Enerji
verimliliğinin artırılması ile Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ülkelerinin
elektrik tüketimi 2000’den bu yana
yüzde 14 daha az gerçekleşmesine
sebep olmuş ve böylece 2016’da değeri 1,9 trilyon dolar olan 1000 GW
gücünde yeni santral yatırımına ihtiyaç kalmamıştır.

Odamız, enerji verimliliği çalışmalarında temel kuruluşlardan biri olarak, Enerji Yönetici Yetiştirme Kurslarının düzenlenmesine özel bir önem
vererek yetkilendirme sürecindeki
uzun ve bürokratik prosedürleri tamamlamış ve Türkiye’nin ilk “Enerji
Verimliliği Yetkili” kuruluşu olarak,
2009 yılında ilk sertifika programını
düzenlemiştir. Eğitimlerimiz ülke geneline yayılarak bugün 18 Şubemizin tamamında sürmektedir.

Gelişmiş ülkelerde ve özellikle AB’de
enerji verimliliği politikası enerji
politikalarının bel kemiğini oluşturmuş ve bunun sonucunda ciddi
oranda enerji verimliliği artışı sağlanmıştır. AB Kasım 2016'da, “Temiz
Enerji Geçiş Stratejisi” 2030 yılı için
yüzde 30'luk yeni bir enerji verimliliği hedefi belirledi ve yeni hedefin
sağlanabilmesi için mevcut yasal
düzenlemelerini güncellemek üzere
harekete geçti.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olma sorumluluğumuz
uyarınca, Kocaeli’nde ve İzmir’de
Uygulamalı Enerji Verimliliği Laboratuarlarını ve Mersin’de Güneş Park
Enerji Kompleksi Uygulamalı Eğitim
Merkezini hizmete açtık. Böylece
Odamız ekonomik sınaî aktivite ve
nüfus yoğunluğu ağırlıklı Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde enerji
verimliliği için önemli olan eğitim
altyapılarını geliştirmiştir.

Dünyadaki bu gelişmeler ve gelecek planları Türkiye’nin önünde başarılması gereken hedefi de işaret
etmektedir.
Ülkemizde Yapılması Gerekenler
Enerji verimliliği, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de en önemli öz
enerji kaynağı olma potansiyeline
sahiptir. Ancak milyonlarca tüketiciyi
inandırarak yönetmek, kamu kaynaklarından tüketiciyi yönlendirmek
ve desteklemek için harcama yapmak, harcamaları izlemek ve alandan
toplanmış sağlıklı verileri analiz edip
buna göre sıkı politika uygulamak
bu konuda çok kararlı olmakla başarılabilir. Ancak ülkemizdeki enerji

Dünyada Enerji Verimliliği Alanındaki
Gelişmeler
Son yıllardaki iklim ve enerji politikaları dünyada karbonsuz yaşam
için daha fazla gayretin sarf edilmesine yol açmaktadır. Düşen enerji
fiyatlarına rağmen küresel olarak
enerji yoğunluğu, 2000 yılından bu
yana neredeyse kesintisiz bir şekilde
düşmüş ve 2016 yılına kadar yıllık
ortalama yüzde 1,6 oranında azal-
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yönetimleri, enerji verimliliğinin gizli
potansiyelinin farkındaymış gibi yapıp görmezlikten gelmeyi hep daha
kolay bulmuştur. En önemlisi büyük
yatırımların yönetim kolaylığı ve
daha çok yatırım yapmanın prestiji
gibi nedenler, enerji sektörü yöneticilerini her zaman arz politikalarını makro, verimlilik politikalarını ise
mikro politika olarak görmelerine
yol açtı. Ancak dünya temiz enerjiye
dönüşürken içinde enerji verimliliği
barındırmayan bir enerji stratejisi artık geçerli bir politika değildir. Türkiye temiz enerji politikaları oluşturma
sürecinin dışında kalamaz. Sadece
arz tarafına önem veren enerji politikası terk edilmelidir. Enerji arzı ve
tüketimi, toplum çıkarları doğrultusunda, gerçekçi rakamsal hedefler
ile verimlilik kazançlarına dayalı olarak planlanıp uygulanmadığı sürece;
bu önemli kaynağı geri kazanmak
mümkün değildir.
Enerjinin üretiminden iletimine,
dağıtımından kullanımına kadar
olan bütün süreçlerde verimliliğin
artırılması; enerji arz güvenliğinin
sağlanması, enerji arzındaki yüzde
75 civarındaki dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması, hava kirliliğinin azaltılması ve
iklim değişikliğine karşı mücadele
etkinliğinin artırılması gibi ulusal
strateji hedeflerinin sağlanmasında
en etkili önlem olarak görülmelidir.
Unutulmalı ki, enerji verimliliğinin
sadece enerji sektörü için değil, tüm
ekonomi üzerinde çok yönlü etkileri
nedeniyle yadsınamaz olumlu katkıları vardır.
Enerji verimliliği politikaları ve önlemleri temelde 2 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji
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Verimliliği Kanunu’na dayanmaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu’ndan
başlayarak çeşitli sektörlere yönelik
çok sayıda yönetmelik ve tebliğ ile
bir mevzuat çerçevesi oluşturulmuş, sertifikalı eğitim faaliyetlerinin
Odamızın da arasında olduğu yetkili
kuruluşlara yaygınlaşması sağlanmış, EVD adı verilen Enerji Verimliliği
Danışmanlık hizmet piyasası ortaya
çıkmış, binalarımızda EKB ve elektrikli cihazlarda enerji etiketleri aranır
olmuş, KOBİ’ler ve sanayi kuruluşlarıyla sınırlı da olsa hibe programları
başlatılmış ve uluslararası finansmana dayanan yeşil krediler bankalardan verilmeye başlamıştır. Son 8-10
yılda sadece ETKB değil diğer bakanlıklar ve üniversitelerde de toplam
katkı bedeli 15 milyon doları geçen
hibe uluslararası teknik yardım projesi yürütülmüştür.
Ülkemizde 1981 yılından beri eski
EİEİ, yeni YEGM tarafından bugüne
kadar sanayi ve bina ağırlıklı olmak
üzere birçok çalışma yapılmıştır.
2007 yılından bu yana ülkemizde
enerji verimliliğini desteklemek
üzere gelişmeler gözlenmekte ve
mevzuat alt yapısında köklü değişiklikler yaşanmaktadır. Ama daha
çok yapacak işimiz var. Ocak ayında
yayımlanan Enerji verimliliği Eylem
Planı’nı çok önemsiyoruz. Bu planın
artık, “Türkiye’de bir plan uygulandı
ve sonuç alındı” denilecek bir harekete başlangıç olmasını gönülden
arzu ediyoruz.
Daha etkili çalışmalar için;
• Kalkınmada enerji kullanımını
azaltan, enerjiyi verimli kullanan,
enerjiyi yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, yurt içinde üretilen ekip-

manlarla temin eden bir modele
geçiş sağlanması,
• Yarattığı katma değeri görece
düşük, yoğun enerji tüketen, eski
teknolojili, çevre kirliliği yaratabilen sanayi sektörleri (çimento, seramik, ark ocak esaslı demir-çelik,
tekstil vb.) yerine enerji tüketimi
düşük, ithalata bağımlı olmayan,
katma değeri yüksek, yerli üretime dayalı, ileri teknolojili sanayi
dallarının (elektronik, bilgisayar
donanım ve yazılım, robotik, aviyonik, lazer, telekomünikasyon,
gen mühendisliği, nano-teknolojiler vb.) tercih edilmesi,
• Enerji verimliliği çalışmaları için
görevlendirilmiş olan YEGM’nin
organizasyon yapısının güçlendirilmesi,
• Enerjiyi yoğun tüketen sanayiye
verimliliği artırması ve geleceğin
altyapısına yatırım yapması için
uzun vadeli değişmez politikalarla güven verilmesi, kıyaslama
göstergelerinin belirlenmesi,
• Sorun yaratan mevzuatın daha
fazla katılımcılıkla gözden geçirilmesi, sade ve uygulanabilir hale
getirilmesi,
• Mali desteklerin halk başta olmak
üzere ve KOBİ’leri önceleyerek
tüm sektörleri destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve
artırılması,
• Enerji hizmet piyasasının etkin
olarak yaygınlaşması için bürokratik engeller azaltırken, bu alanda faaliyet gösteren/yetkilendirilmiş firmaların gerçek anlamda
profesyonel sorumluluklarını yüklenmelerinin sağlanması, yetkinliklerinin artırılması için kuluçka

yönteminin izlenmesi, kamusal
denetimlerinin sağlanması için
yapılar oluşturulması,
• Enerji verimliliği üzerine tüm stratejik hedeflerin halkın çıkarlarını
esas alan ekonometrik analizlerle
yeniden tanımlanması, stratejik
hedefleri gerçekleştirmek için
gerekli kaynakların belirlenmesi,
sektörle ilgili tüm strateji ve eylem planlarının hedef ve eylemler olarak uyumlaştırılması, ortak
izleme ve değerlendirme mekanizması geliştirilmesi, yaptırım
uygulanması,
• Bina ve sanayi etütleri, enerji
yöneticisi görevlendirilmesi ve
kimlik belgeleri uygulamalarını,
yasak savmanın ve yasal zorunluluğu yerine getirmenin ötesine
geçerek, bunların etkinleştirilmesi ve amacına uygun olması için
TMMOB ve bağlı ilgili Odalarının
sorumlu-görevli olarak dahil edilerek yetkilendirilmesi,
• Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının anaokulundan başlayarak
yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi, sürekli olarak yapılması,
yeni kanal sosyal medyanın etkin
olarak kullanılması, üniversitelerde ders konulması,
• Belediyelere enerji verimliliği çalışmalarında daha fazla sorumluluk ve yetki verilmesi, öncü ve
örnek uygulamalar yapması için
görevlendirilmesi zorunludur.
İlgili kurumlar, kuruluşlar ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Başkanı
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HABER

MMO ENERJİ WEB PORTALINI HAZIRLIYORUZ
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Enerji Çalışma Grubu
Odamızın Değerli Üyeleri,
Odamızın enerji alanında yaptığı çalışmalar,
düzenlediği etkinlikler, yayınladığı raporlar,
sunumlar; üyelerin yanı sıra, diğer mühendis odaları üyelerinin, mühendislik öğrencilerinin, akademinin, sanayicilerin, basının,
konuyla ilgili araştırmacıların, gazetecilerin
ve enerji ile ilgilenen herkesin takip ettiği,
yararlandığı çalışmalar oldu.

Odamız Enerji
Çalışma
Grubu, Oda
Yönetim
Kurulumuzun
kararı ve
desteği ile
hazırlık
çalışmalarını
sürdürdüğü
“MMO ENERJİ
WEB PORTALI”
önümüzdeki
günlerde
yayına
başlayacak.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel

Kapalı kapılar ardında, gizli görüşmelerle yapılan hiçbir anlaşma, geliştirilen hiçbir plan
ve projenin, hangi gerekçe ile olursa olsun,
ülke ve toplum çıkarlarının üzerinde olamayacağını söylüyoruz. Hiçbir bilginin ülkenin
kurumlarından ve yurttaşlarından saklanamayacağını belirtiyor; enerjiyle ilgili tüm
kurumların çalışmalarında şeffaflaşmasını,
bilgilerin yaygınlaşmasını, toplumda tüm
birey, kurum, araştırmacı ve tüzel kişilerin,
enerji sektörü ile ilgili güncel bilgilere ayrıntılı olarak ve kısa zaman içinde erişebilme
imkânının mevcut ve kullanılabilir olmasını
savunuyoruz.
Enerji sektöründe deneyimli, ilişki ve iletişim
ağları geniş kişilerin dahi aşmakta güçlük
çektiği güncel verilere erişim engelleri, şevkimizi kırmak şöyle dursun, azami ölçüde güncel bilgi veren raporlar hazırlama, erişilebilen
bilgileri yaygınlaştırma ve toplumsallaştırma
azmimizi arttırıyor.
Bilginin paylaştıkça çoğalması için, enerji ile
ilgili, elimizde mevcut olan ve süreçte erişebileceğimiz raporları, çalışmaları, araştırmaları, bilgileri, ilgilenen herkesin, tüm toplumun erişimine açmak için bir adım daha
atıyoruz. Oda Yönetim Kurulumuzun kararı
ve desteği ile, hazırlık çalışmalarını sürdürdüğümüz “MMO ENERJİ WEB PORTALI”, önümüzdeki günlerde yayına başlayacak.
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MMO web sitesi bünyesinde faaliyet gösterecek “MMO ENERJİ WEB PORTALI”‘nın, iki
ana bölümden oluşması öngörülüyor.
Enerji Kitaplığı Bölümünde, Odamızın enerji
ile ilgili raporları ve sunumları, TMMOB’nin
ve diğer Odaların çalışmaları, enerji ile ilgili
kurum ve kişilerin yayınları, raporları, sunumları yer alacak. Portal’a konulması telif
hakları yönünden uygun olmayan çalışmaların ise erişim adresleri verilecek.
Enerji Güncel Bölümünde ise Odamızın
enerjiyle ilgili eğitimlerine ve etkinliklerine
(Kongre, Sempozyum, Panel vb.) ait haber
ve duyurular, diğer Odalar ve ilgili kuruluşlar
tarafından düzenlenen enerji ile ilgili mesleki etkinlik haberleri, Odamızın, TMMOB’nin,
diğer Odaların basın açıklamaları, enerji ile
ilgili yasal düzenlemeler (yasa, yönetmelik,
tebliğ, karar vb.) ve güncel gelişmelerle ilgili
MMO Enerji Çalışma Grubunun değerlendirmeleri yer alacak.
Bu çalışmanın ilk adımı, Oda Enerji Çalışma
Grubu tarafından hazırlanan ve ilgilenenlerin bir an önce erişimine açmak için bugün
web sitesine konulan Türkiye Enerji Görünümü 2018 Raporu ve Sunumunun, “MMO
ENERJİ WEB PORTALI” sayfalarına taşınması
ve Enerji Kitaplığı Bölümüne önceki yıllara
ait benzer çalışmaların yüklenmesi olacak.
Türkiye’nin Enerji Görünümü 201/8 Oda Raporu ve Sunumu için:
https://www.mmo.org.tr/kitaplar/turkiyenin-enerji-gorunumu-2018
Önümüzdeki günlerde “MMO ENERJİ WEB
PORTALI”nda buluşmak üzere!
Soru ve önerileriniz için iletişim adresimiz:
enerji@mmo.org.tr
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ZORLAMA BÜYÜMEYLE, SANAYİDE DİKİŞLER
ATIYOR… (38)1
Mustafa Sönmez2

Özet
2017 yılında yüzde 7,4’e ulaşan büyümenin kalitesi ve makroekonomik dengeleri sarsıcı yan etkileri, ekonomiye, özellikle de sanayiye adeta “dikiş attırıyor”. Çift haneli ve katılaşan enflasyon, çift haneli işsizlik, büyüyen cari açık, büyüyen kamu açığı, hızla
tırmanan döviz fiyatı, içeride ve dışarıda artan politik riskler, zorlama büyümenin ardından firmalarda uyum sorunu yarattı. Uyumda
zorlananların hızla dikişleri atıyor, büyük gruplardan sürekli “yeniden yapılandırma” adı altında can simidi talepleri geliyor.
Büyüyen GSYH’nin paylaşımı adaletsiz oldu. Bölüşüm emek aleyhine, sermaye lehine gelişti. TÜİK’in “Gelire Göre GSYH” verileri gösteriyor ki, 2016’da milli gelirden işgücüne ödenen toplam pay artmış ve yüzde 36,5 olmuştu. Ne var ki, yüksek büyüme yılı
2017’de işgücüne ödenenler 2 puan azaldı ve payları yüzde 34,5’e geriledi. Ücretli ve yevmiyeli çalışan sayısı 2016’dan 2017’ye
yüzde 3,2 oranında arttı ve 19 milyona yaklaştı. 2016’dan 2017’ye ücretli çalışan başına yıllık ücret ödemesi yüzde 8,7 artarak cari
fiyatlarla 50 bin TL gerçekleşti. 2017 tüketici enflasyonunun yüzde 12’ye yaklaştığı anımsandığında, ücretlilerin reel gelirlerinde
net azalma olduğu ortaya çıkmaktadır.
Ücretteki bu yıpranmaya karşılık işgücü dışında kalan net artıkta kişi başına gelir 2016’dan 2017’ye yüzde 21 artarak 148 bin TL’ye
çıktı. Bu kesimin gelirinin enflasyondan arındırılarak hesaplandığı reel gelirlerinin ise yüzde 10 arttığı söylenebilir. Dolayısıyla
ücretli ile ücretli olmayan arasındaki yıllık gelir farkı da yeniden yüzde 200’e yaklaşmış bulunuyor.
Büyüme madalyonunun arka yüzünde başka olumsuz ögeler de yer alıyor: Tüketici enflasyonu yıllık olarak yüzde 10 dolayında
katılaşma izlenimi verirken, sanayici (üretici) enflasyonu da yıllık yüzde 15’e doğru ilerliyor.
2017’de büyümeye en önemli rüzgar, kredi musluklarının açılmasına verilen devlet garantisi oldu. Tüketim odaklı büyüme, ithalatı
da kamçılarken Türkiye’nin döviz açığı hızla büyüdü ve 2017 sonunda cari açık 47,1 milyar dolara ulaştı. Bu, 851 milyar dolar olarak
ölçülen milli gelire göre yüzde 5,5’lik bir cari açık/milli gelir oranıdır ki; böyle bir açığı hiçbir ülke vermemektedir.
Yüksek büyüme oranına rağmen işsizlik oranı 2017’de 2016’ya göre değişmeyerek yüzde 10,9 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı
değişmedi, yüzde 13’te kaldı. Büyüme, ancak işgücüne o yıl katılmış olanlara istihdam sağladı, ama stoktaki işsizlere ümit olmadı.
2018 GSYH artışı için yeniden bir “zorlama büyüme” gayreti var. Bu gayretin, erkene alınacak seçimlerle ilgisi olduğu da söylenebilir. Arka yüzünde ne tür maliyetlere yol açacaksa açsın, büyüme temposu düşürülmek istenmemektedir. Yeni bir zorlama büyüme ile
ne enflasyon hedeflerini tutturmak ne de cari açığı dizginlemek mümkün olacaktır. AKP rejimi, her tür riski göze alıp sonbahara kadar
iç talebi canlı tutmak amacında. Ama daha şimdiden atan dikişler, seçmen kitlesinde önemli bir hoşnutsuzluğu yaratmışa benziyor.

1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 38'in tam metnine http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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men hemen sıfırda kaldı. Keza stok
artışının katkısı da sınırlı kaldı. Sonuçta, nüfus artışı dikkate alınırsa,
kişi başına gelir reel olarak yüzde 6
dolayında artış kaydetti.

2018 GSYH artışı için yeniden bir
“zorlama büyüme” gayreti var. Bu
gayretin, erkene alınacak seçimlerle ilgisi olduğu da söylenebilir.
Arka yüzünde ne tür maliyetlere yol
açacaksa açsın, büyüme temposu
düşürülmek istenmemektedir. Yeni
bir zorlama büyüme il ne enflasyon
hedeflerini tutturmak ne de cari açığı dizginlemek mümkün olacaktır.
AKP rejimi, her tür riski göze alıp sonbahara kadar iç talebi canlı tutmak
amacında. Ama daha şimdiden atan
dikişler, seçmen kitlesinde önemli bir
hoşnutsuzluğu yaratmışa benziyor.

Sanayide özellikle de imalat sanayisindeki büyüme daha çok dikkat
çekti. Madencilik ve enerji sektörlerini de kapsayan geniş anlamda sanayideki büyüme 2017’de yüzde 9,1’i
bularak, GSYH artışının 1,7 üstünde
gerçekleşti. Sadece imalat sanayisine bakıldığında ise büyümenin
yüzde 8,8 ile GSYH artışının yine 1,4
puan üstünde gerçekleştiği görüldü.
GSYH toplamında yüzde 21’e yakın
payı olan sanayide yüzde 9,1’lik büyümenin sürükleyici olduğunu söylemek gerekir. Özellikle de imalat
sanayiindeki üretim artışının… Emlak servis sektörü ile geniş anlamda
GSYH’deki büyüklüğü yüzde 15,8
olan inşaattaki büyüme de ortalama
yüzde 7,4 büyümenin üstüne çıktı.
Milli gelirdeki payı yüzde 6’lara kadar
gerilemiş olan tarımdaki büyüme ise
yüzde 4,7 ile ortalama büyümenin
2,7 puan gerisinde seyretti.

2017 yılı GSYH artışının yüzde 7,4’e
ulaştığı, Mart 2018 sonunda açıklandı. Bu büyümenin kalitesi ve
makroekonomik dengeleri sarsıcı
yan etkileri, ekonomiye, özellikle de
sanayiye adeta “dikiş attırıyor”. Çift
haneli ve katılaşan enflasyon, çift haneli işsizlik, büyüyen cari açık, büyüyen kamu açığı, hızla tırmanan döviz
fiyatı, içeride ve dışarıda artan politik
riskler, zorlama büyümenin ardından firmalarda uyum sorunu yarattı.
Uyumda zorlananların hızla dikişleri
atıyor, büyük gruplardan sürekli “yeniden yapılandırma” adı altında can
simidi talepleri geliyor.

Büyüme, özel tüketim, özellikle de
ailelerin konut, otomobil, beyaz
eşya, mobilya alımları ile rüzgar
bulurken yüzde 7,7 oranında artan
yatırımlar da büyümenin yelkenini
şişirdi. Özellikle sanayi yatırımlarına
dayanan makine-teçhizat yatırımları, inşaatın gerisinde kalsa da belli bir
artış gösterdi.

Türkiye ekonomisinin 2017 büyümesinin yüzde 7’nin üzerinde geleceği,
ilk 9 ayın rakamlarından ve son 3 aya
yönelik tahminlerden biliniyordu.
AKP hükümetinin uyguladığı yoğun
vergi indirimi, istihdam primi, özelikle de devlet garantili Kredi Garanti
Fonu üstünden dağıtılan 235 milyar
TL’lik kredi dağıtımı iç talebi oldukça
canlandırdı. Büyümeye katkı büyük
ölçüde özel tüketimden, kısmen de
yatırımlardan ve kamu harcamalarından geldi. Net ihracatın (ihracat
artışı eksi ithalat artışı) katkısı ise he-
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ADALETSİZ BÖLÜŞÜM
Büyüme madalyonunun parıltılı
yüzünün bir de arkası var. Yüksek
GSYH artışı demek, önceki yıla
kıyasla ilave mal ve hizmet
miktarının yüksek olması demek.
Nüfus artışı dikkate alındığında kişi
başına gelirde yüzde 6 dolayındaki
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büyümenin, bölüşümde adaletli olup
olmadığı öncelikle sorgulanmalıdır.
Büyümenin yoksulluğu ve gelir
eşitsizliğini azaltıp azaltmadığı, en az
büyümenin niceliği kadar önemlidir.
Ortalama reel gelir artışının,
gelirde adil dağılımı kendiliğinden
sağlamadığı anımsanmalıdır.
TÜİK’in “Gelire Göre GSYH” verileri
gösteriyor ki, 2016’da asgari ücrete
yapılan yüksek zammın etkisiyle, milli gelirden işgücüne ödenen toplam
pay artmış ve yüzde 36,5 olmuştu.
Ne var ki, yüksek büyüme yılı 2017’de
işgücüne ödenenler 2 puan azaldı ve
payları yüzde 34,5’e geriledi.
Ücretli ve yevmiyeli çalışan sayısı
2016’dan 2017’ye yüzde 3,2 oranında arttı ve 19 milyona yaklaştı.
2016’dan 2017’ye ücretli başına yıllık
ücret ödemesinin yüzde 8,7 artarak
cari fiyatlarla 50 bin TL olduğu görülüyor. 2017 tüketici enflasyonunun
yüzde 12’ye yaklaştığı anımsandığında, ücretlilerin reel gelirlerinde
net azalma olduğu anlaşılacaktır.
Ücretteki bu yıpranmaya karşılık işgücü dışında kalan net artıkta kişi başına gelirin 2016’dan 2017’ye yüzde
21 artarak 148 bin TL’ye çıktığı anlaşılmaktadır. Bu kesimin geliri enflasyondan arındırıldığında reel gelirlerinin yüzde 10 arttığı söylenebilir.
Dolayısıyla ücretli ile ücretli olmayan
arasındaki yıllık gelir farkı da yeniden
yüzde 200’e yaklaşmış bulunuyor.
Bu bulgular, yüksek büyümenin
emek kesimi aleyhine, ücret dışı kesimin, özellikle tarım dışı kâr-faiz-rant
geliri sahiplerinin lehine gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.

ENFLASYONDA KATILAŞMA
Büyüme madalyonunun arka yüzünde başka olumsuz ögeler de yer
alıyor: Patlama yapan iç talebin enf-

15
lasyonu ve ithalatı kamçılaması, yükselen bütçe ve cari açıkların yarattığı
tedirginlik, artan risk primleri ve faizler, bunların başlıcaları.

ay kalmıştı (En fazla kaldığı süre ise
8 ayla 2008). Yüzde 12’nin üzerine
bu seferki yükselişi ise tam 15 aydır
devam ediyor.

3 Nisan 2018’de açıklanan Mart ayı
enflasyonu bir iyileşme vaat etmiyor.
Tüketici enflasyonu yıllık olarak yüzde 10 dolayında katılaşma izlenimi
verirken sanayici (üretici) enflasyonu
da yıllık yüzde 15’e doğru ilerliyor.

Üretici fiyatları enflasyonu ile ilgili diğer bir olumsuz gelişme de bu yılın
başındaki hızlı gerilemeden sonra
son 2 aydır tekrar güçlü bir şekilde
yükseliyor olması. Yıllık bazda TÜFE
ve ÜFE’nin içinde çekim gücüne sahip olan, yani diğer seriyi etkileyen,
üretici fiyatlarıdır. ÜFE’deki son 2 aydaki yükselişin önümüzdeki aylardaki TÜFE’yi yukarı yönde etkileyebileceği söylenebilir.

Enflasyonla mücadelede hem gıda
hem döviz artışından kaynaklanan
maliyet artışları cephesinde iyileşme
kaydedilemiyor. Gıda sektöründe arz
eksikliğini giderecek ithalat önlemleri de artan döviz fiyatları ile etkili
olamıyor. Döviz fiyatlarındaki hızlı
artış, ithalat üstünden maliyet artışlarına yol açıyor, bunlar da her tür
malın üretim maliyetlerini yükselterek fiyatlara yansıyor.
Yıllık düzeyde bakıldığında, alt –orta
sınıfların bütçesinin en önemli kısmını kapsayan gıda enflasyonu yine
çift hanede, ulaştırmadaki yıllık artış
yüzde 13,5’e yaklaşırken, her tür beyaz eşya, mobilya vb. içeren ev eşyalarında yıllık fiyat artışı yüzde 15,5’e
yaklaştı. Bu artışta döviz fiyatlarındaki artışın geçirgenliği başat önemde.
Merkez Bankası, yayımladığı “Fiyat
Gelişmeleri” raporunda, “Çekirdek
göstergelerin yıllık enflasyonları ve
ana eğilimleri bir miktar gerilese de,
yüksek seviyelerini korumuştur.” şeklinde, pek de iyimserliğe yer vermeyen bir açıklamada bulundu.
Enflasyonun tek haneli seviyelere
düştüğü 2000’li yılların ortalarından
bugüne kadarki dönem, Yİ-ÜFE’nin
(Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) yüzde 12 ve üstü seviyelere 5 kez çıktığını gösterir. Ancak ÜFE bu yüksek
seviyelerde daha önce peş peşe 3-4

Bunların yanı sıra, döviz fiyatlarındaki artışın da önümüzdeki dönem
enflasyonu bakımından oldukça karamsar bir resim çizmekte olduğu
söylenmelidir.

CARİ AÇIKTA ARTIŞ
2017’de büyümeye en önemli rüzgar, kredi musluklarının açılmasına
verilen devlet garantisi oldu. Devletin arkasında durduğu Kredi Garanti
Fonu aracılığıyla sağlanan krediler
ile vergi indirimleri ve teşvikler, büyümenin temel kaynağını oluşturdu.
Ağırlıkla iç tüketime odaklı bu büyüme, beraberinde çift haneli bir enflasyonu da getirdi.
Tüketim odaklı büyüme, ithalatı da
kamçılarken Türkiye’nin döviz açığı
hızla büyüdü ve 2017 sonunda cari
açık 47,1 milyar dolara ulaştı. Bu, 851
milyar dolar olarak ölçülen milli gelire göre yüzde 5,5’lik bir cari açık/milli
gelir oranıdır ki; böyle bir açığı hiçbir
ülke vermemektedir.
2017 dış borç stokunun boyutları,
büyümenin ne kadar dış kaynağa
bağımlı olduğunu gösteren bir diğer önemli göstergedir. 453,3 milyar dolara ulaşan dış borç stokunun

yüzde 70’i özel sektöre ait ve stokun
milli gelire oranı yüzde 53,3’ü bulmuş durumda.
Dolayısıyla, madalyonun öteki yüzünde devasa cari açık, büyüme için
yapılan dış borçlanmaların sürdürülmesi zor ağırlığı da var.
Büyüme, kamunun vergi teşviklerinden de rüzgar aldığı için kamu maliyesi açığı büyüdü ve cari açığın yanı
sıra kamu açığı, “Çifte açık” yarattı.

DÜŞÜK İSTİHDAM
Peki, parıltılı yüzde 7,4 büyüme iş ve
gelir adaleti yarattı mı? Bu sorunun
yanıtı da pozitif değil. Yüksek büyüme oranına rağmen işsizlik oranı
2017’de 2016’ya göre değişmeyerek
yüzde 10,9 oldu. Tarım dışı işsizlik
oranı değişmedi, yüzde 13’te kaldı.
Genç işsizliği de yüzde 21’in üstünde
seyretti. Büyüme, ancak işgücüne o
yıl katılmış olanlara istihdam sağladı,
ama stoktaki işsizlere ümit olmadı.
2017’de toplam işsiz sayısı 124 bin
kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye
çıktı. İstihdam artışı ile büyüme hızı
arasında dikkat çekici bir tempo farkı
var. 2017’de yüzde 7,4’lük milli gelir
artışının getirdiği istihdam artışı yüzde 3, 6’da kaldı.

FAİZLER DİRENİYOR
Enflasyondaki başarısızlık, bekleneceği gibi, faizleri indirme gibi bir
beklentiyi de boşa çıkarıyor. Çünkü
Merkez Bankası, faizleri var olan düzeyden aşağı çekmenin ön koşulunun, enflasyonu indirmek olduğunu
biliyor ve buna göre davranıyor.
Bir yıllık faizler para piyasasında yüzde 14.50’ye, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 14.38’e çıktı. Asıl çarpıcı olan, 10
yıllık tahvil faizlerinin 13.34’e vurarak
tüm zamanların rekoruna yaklaşmış
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olması. Merkez Bankası’nın kısa vadeli faizi ise yüzde 12.75’te. Merkez
Bankası’nın bu tabloda piyasanın en
az 2,5-3 puan gerisinde kaldığı açık.

yaparlarsa affedilir yanı olamaz. Ortada büyümede büyük bir başarı var,
biz yüzde 7,5 büyümeyi konuşurken,
bunları söylüyorlar; insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Kredi derecelendirme kuruluşlarının not oyunları,
döviz spekülasyonlarının tavan yaptığı dönemde büyümedeki netice
umarız herkese ders olmuştur. Kur
aşağı, kur yukarı diye tutturmuşlar,
geçin bu işleri; Türkiye ekonomisi ortadadır. Teori başka pratik başka bir
şey; bunları birleştirebilirseniz saygı
duyarım; ama bunu başaramıyorsanız, sen yoluna biz yolumuza.”

Merkez Bankası ya da bankaların faizi
düşük tutmaya çalışmalarının, piyasa faizlerini düşük tutmaya bir yararı
yok. Piyasa faizi sözünü dinletiyor ve
olması gereken yere tırmanıyor.
Enflasyondaki katılık olumsuzluğuna eklenen bir diğer önemli veri, reel
sektörün net döviz açığının tırmanması. Ocak 2018 için açıklanan veriler, toplam net döviz açığının 221,5
milyar dolara tırmanmış olduğunu
gösterdi.

Bu
“Herkes
yoluna”
sözleri,
Erdoğan’ın Şimşek’in istifasını istemesi olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerini AKP’nin
son MYK toplantısında da sürdürüyor ve “Arkamdan iş çeviriyorlar” diye
sert eleştiriler yapıyordu.

2017’nin Mart ayında 198, 6 milyar
dolara kadar gerilemiş görünen net
döviz açığının izleyen zaman diliminde artış gösterdiği ve 2018 Ocak
ayında ise 221.5 milyar dolara çıkması, Başbakan yardımcısı Mehmet
Şimşek’in “önlem alınacak” tepkisini
getirmişti. Mart ayının son haftasında Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde
konuşan Şimşek, şöyle konuşmuştu:
“Sorun reel sektörün döviz borçları.
Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı
JF Kennedy’nin lafı var; ‘çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.’ Şu anda
faizler nispeten düşük; ekonomiler
büyüyor ama yağmur yağacak. Bunlar için tedbir alıyoruz. Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ’lerde
yaptık. Büyükler yönetebildiklerini
söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız.”

SOĞUK SAVAŞ İKLİMİNDE
EKONOMİ
Suriye üstünden küresel güçlerin,
bölgesel güçlerin diş gıcırtıları sonunda füze saldırılarına dönüştü
ve 14 Nisan 2018 Cumartesi sabahı
ABD’nin Suriye’yi vurduğu haberi
dünyaya yayıldı.
Şimdilik sınırlı kalsa da fırlatılan füzeler, ABD’nin başını çektiği emperyalist blok ile Rusya’nın başını çektiği İran’ın doğrudan, Çin’in dolaylı
dahil olduğu karşı blok arasında bir
soğuk savaşın belirtilerini de ortaya
çıkardı. Bundan sonrasının ortamı,
ekonomik aktörleri daha çok tedirgin edecek, bekle-gör davranışını
daha öne çekecek.

Hava açıkken çatıyı onarmak sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı. Nitekim yaptığı konuşmada isim
vermeden Mehmet Şimşek’e, oklarını fırlatmaktan geri durmadı, şöyle
dedi: “Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermesi
gereken arkadaşlar bu tür yanlışı
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Isınan ortamın dünya ekonomisinin
geneline, özelde tek tek ülkelere
doğrudan etkileri olacak. Örneğin,
bir anda dünya petrol fiyatlarında bir
artış söz konusu olabilir.
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Dünya ticareti göreli daralma eğilimi
gösterebilir, seyahatler ertelenebilir,
turizm daralır, yatırım sözleşmeleri
askıya alınabilir, riskli borsalardan
çekilmeler, güvenli limanlara sığınmalar yaşanabilir.
Dünya bloklaşabilir ve tutulan tarafa
göre ambargolar, yaptırımlar gündeme gelebilir.
Bu şartlar altında hem küresel olumsuzluklardan hem de yerel şartlardan Türkiye ekonomisinde negatif
etkilenme yine ağır basacaktır. Birçok ülkenin olumsuz etkilenmesinden daha ağır faturalar ödenebilir.
Çünkü Türkiye’nin kırılganlığı daha
yüksek, risk primi daha yukarıda yer
almaktadır.
Füze saldırıları başlamadan önce,
13 Nisan 2018 Cuma günü Türkiye,
yüksek risk primi ile yükselen ülkelerden zaten ayrışmıştı. CDS’i 202
olarak açıklanan Türkiye, en yakındaki Brezilya’dan bile 35 puan daha
yukarıda bir risk primine sahip görünüyordu. Bu risk priminin daha da
artacağı söylenebilir. Çünkü zaten
artan riskleri ile ayrışan Türkiye’den
yabancı çıkışı, Mart ayı son haftasından bu yana sürüyor.

DÖVİZDE TIRMANMA
Türkiye’nin büyümesinin yüzde 7,4
olarak açıklandığı saatlerde Türk Lirası dolar karşısında psikolojik eşiği aşarak 4 TL basamağına yerleşti.
Normalde, parıltılı bir büyümeden
beklenen, yabancı yatırımcıların ülkeye üşüşmeleri, yatırım yapmaları
ve bu sayede bollaşan dolar ile yerli
paranın değer kazanması olmalıydı.
Oysa TL, sadece Mart ayında dolar
karşısında yüzde 5 eridi. Bu erimeyle
TL, öteki yükselen ülke yerel paralarından da önemli ölçüde ayrıştı. Bu,
büyümenin beraberinde kırılganlık-
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ları artırmasının ve güven tesis edememiş olmasının bir sonucu.
Enflasyondaki çift hane katılığı, firmaların net döviz açığındaki tırmanış, ekonomi yönetimine Saray’dan
yapılan salvolar, bekleneceği gibi,
hem tüketicide hem de sektörlerde
güveni sarsıyor ve dışarıda, ABDÇin ticaret savaşı tamtamları, küresel fonların Türkiye gibi ülkelerden
uzaklaşma eğilimleri, dolara olan
talebi artırdı ve özellikle Türkiye’de
dolar fiyatı hızla tırmandı.
Sadece 12 Mart ile 13 Nisan arası 30
gün dikkate alındığında dolardaki
aylık artış yüzde 6 ayı buldu. TL, bu
değer kaybı ile yükselen ülke yerel
paralarından hızla ayrışmaya devam
ediyor.
Döviz fiyatlarındaki haftalık ortalamalara bakıldığında, 2018 başından
bu yana doların her haftayı ortalama
yüzde 0.4 artış ile kapadığı görüldü.
Geride kalan 16 haftanın 5’inde haftalık ortalama dolar fiyatı azalırken 11
haftanın artış ile kapandığı görülüyor.
Döviz fiyatlarında hızlanmanın, savaş iklimine geçişle birlikte artması,
çok muhtemel. Türkiye, zaten yükselen enerji fiyatlarının daha da artmasından ayrıca etkilenecek. Bunun
akaryakıt fiyatlarına yansıtıldığına
tüketici anında şahit oluyor. Savaş
tamtamlarından ürken hem şirket
hem bireysel yatırımcıların döviz ve
altın talepleri artabilir ve bunların fiyatı biraz daha ivme kazanabilir.
Döviz fiyatlarında savaş ikliminin etkisiyle gelen yükselişleri yatıştırabilecek araçlardan ise hükümet yoksun
görünüyor. Merkez Bankası’nın sözel
müdahaleleri etkili olmuyor, faiz artırma silahının ise hem Saray’dan
azar işitmesinden hem de etkisiz kalabileceğinden endişeleniyor.

Faiz artırmanın piyasaları soğutucudaraltıcı etkisinden endişe edildiği
gibi artan faiz maliyetlerinin yeniden
yapılanma modasında sıraya giren
grup ve şirketleri çoğaltacağından
endişe ediliyor.
Merkez’in bu etkisizliği, öte yandan,
kaosa daha çok davetiye çıkarıyor.

2018 BÜYÜMESİ
Ekonomik büyümenin 2018’de nasıl
bir yol izleyeceği hararetli tartışmalara yol açmış durumda. Cumhurbaşkanı yüksek büyümeden taviz verilmemesi gerektiğini açıkça ilan etti.
Bu zımnen Başbakan yardımcısı Şimşek’ in telaffuz etme cesaretini gösterdiği “makro ihtiyati önlemler”in
başka bahara kaldığı, teşviklerin de
bir ölçüde devam ettirileceği anlamına geliyor.
2018’in ne yönde yol alacağını anlamanın yolu, 2017 son çeyreğinde
büyümenin nasıl bir görünüm sergilediğine bakmaktan geçiyor. Mevsim
etkilerinden arındırılmış çeyrekten
çeyreğe büyüme verileri, 2017 son
çeyrekte büyümenin yüzde 1,3’den
1,8’e yükselmesi olarak karşımıza çıkıyor. GSYH artışındaki bu ivmelenmede başlıca pay özel tüketimin. Bu harcama kaleminde çeyreklik büyüme
yüzde 1,8’den 2,7’ye sıçramış. İkinci
sırada kamu tüketimi kalemi yer alıyor. Üçüncü çeyrekte artış yüzde 0,
dördüncü çeyrekte yüzde 6,5. Açıkça
görülüyor ki mali disiplin kaygıları bir
yana bırakıldı ve kamu açığı kaygısı
gözetilmeden kamu harcamalarına
hız veriliyor. Üçüncü sırada stok artışı var; üçüncü çeyrek katkısı 0,3 yüzde puanken son çeyrekte 0,7 puana
çıkmış. Talep canlanıyor diye firmalar
üretime yüklenmiş görünüyorlar.
Diğer harcama kalemlerindeki geliş-

meler ise negatif görünümde. İhracattaki artışa rağmen ithalatta adeta
patlama yaşandığından net ihracat
katkısı yine negatif gerçekleşmiş.
Yatırımlar ise inişte. Yatırımlarda
2017 üçüncü çeyrekte artış yüzde
4,5 iken son çeyrekte eksi yüzde 1,2
olmuş. Bu gerilemenin inşaat sektöründeki durgunluktan kaynaklandığı anlaşılıyor.
Sanayi üretim endeksi de Şubat
ayında inişe geçti. Ocak’tan Şubat’a
üretim endeksi yüzde 0,2 düşerken
en sert düşüş yüzde 2,4 ile dayanıklı
tüketim mallarında gözlendi.
Bu gelişmelerin ışığında 2018 GSYH
artışı için yeniden bir “zorlama büyüme” gayreti öne çıkıyor. Bu gayretin, erkene alınacak seçimlerle ilgisi
olduğu da söylenebilir. Arka yüzünde ne tür maliyetlere yol açacaksa
açsın, büyüme temposu düşürülmek istenmemektedir. Peki ne ölçüde büyüme?
Bir kere 2018 için yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme gerçekçi değil.
IMF, OECD gibi uluslararası kuruluşlar ve diğer tahminci kurumlar 2018
için büyümeyi yüzde 4-5 arasında
tahmin ediyorlar. Yüzde 5’in üzerinde bir büyüme için kamu harcamalarının yüksek tutulması ve 2017’de
verilen teşviklerinin önemli ölçüde
sürdürülmesi gibi bir zorunluluk
var. Özellikle konuttaki durgunluğu
azaltmak için olağan dışı teşviklere
ihtiyaç var. Ancak yeni bir zorlama
büyüme ile ne enflasyon hedeflerini
tutturmak ne de cari açığı dizginlemek mümkün olacaktır. AKP rejimi,
her tür riski göze alıp sonbahara kadar iç talebi canlı tutmak amacında.
Ama daha şimdiden atan dikişler,
seçmen kitlesinde önemli bir hoşnutsuzluğu yaratmışa benziyor. 
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https://k1project.columbia.edu/news/nuclear-weapons-101-back-basics.

Atomdan Enerji Üretimi
Konusundaki Katkılar Üzerine
Ümit Keskin1

1. GİRİŞ
Nükleer enerji üretimi pek çok enerji elde etme yönteminden sadece bir tanesidir. Bu yöntemin üç farklı
türünden bahsedilebilir. Bunlardan birincisi atom çekirdeğinin parçalanması, ikincisi farklı atomların birleştirilmesi ve üçüncüsü de radyoaktif bozunma ile enerji
üretimidir. Her üç yöntem de önemli olmakla birlikte bu
çalışmada, İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) döneminde
savaş ikliminin ülkelerde yarattığı korku ve savaştan galip çıkma düşüncesine bağlı olarak geliştirilen ve nükleer
silah üretiminin temelini oluşturan atom çekirdeğinin
parçalanması, yani nükleer fisyon ve bununla ilgili gelişmeler basit bir dille anlatıldı. Bunu gerçekleştirmek için
de farklı biliminsanlarının farklı tarihlerdeki keşiflerine
1

ve dönemin önde gelen olaylarına kronolojik olarak yer
verildi. Literatür araştırmasında nükleer fisyon konusundaki hâkim bakış genellikle Batı kaynaklı olduğu için,
makalede eskiden Sovyetler Birliği olan ve günümüzde
Rusya olarak bilinen Doğu ülkelerindeki bilgi ve tecrübe birikimine de önem verildi. Dolayısıyla, böylesi bir
çalışmanın sadece hâkim bir bakışı değil aynı zamanda
diğer dışlanan bilgileri/anlayışları da kapsamasına çaba
gösterildi. Bu kronolojik anlatı 1700'lü yıllarda uranyumun keşfiyle başladı. Sonra radyasyon ve radyoaktivitenin fark edilmesine, yüksüz parçacıkların varlığının tespit
edilmesine, nükleer dönüşümlerin gerçekleştirilmesine,
nükleer izomerizmin keşfine, atomun parçalanmasına,
atom bombasına, bundan da siklotron, nükleer reaktörler ve nükleer santrallere doğru ilerledi. Son olarak da

Dr., Yayın Birimi, Genel Merkez, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Ankara - umit.keskin@mmo.org.tr
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Fotoğraf 1. Uranyumun Keşfine Yol Açan Orijinal Uranyum Cevheri 2

geçmişten günümüze uzanan köklü bir araştırma alanı
olan nükleer enerjinin geleceğine kısaca değinildi.

2. GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZDEKİ GELİŞMELER
Nükleer enerjinin gelişimi, bir kimyager olan Martin
Heinrich Klaproth'un uranyumu3 1789 yılında
keşfetmesiyle başladı. Klaproth'un bu buluşunu büyük
olasılıkla minerallerin bileşimleri konusundaki kavrayışı
kolaylaştırdı. Mineral numunelerini, Almanya'nın
Johanngeorgenstadt maden kasabasında yer alan Georg
Wagsfurt Maden Ocağı'ndan temin etti. Uranyum içeren
farklı numuneleri araştırdı. Astronom Frederick William
Hershel'ın 1791 yılında keşfettiği Uranüs gezegeninden
ilham alarak da 'uranyum' kelimesini türetti ve Fotoğraf
1-2'de görülen numuneden yaptığı keşfi bu terimle
isimlendirdi.
Klaproth'un kendi numuneleri üzerinde yaptığı araştırmalarla elde ettiği yeni maddeyi uranyum olarak adlandırmasını takiben, 1830'larda Eugène Melchior Peligot
mühendislik eğitimi alıyor ve özel bir laboratuvarda kimya derslerine katılıyordu. O dönem uranyumun özelliklerinin, uranyum tuzları analiz edilmeksizin tanımlandığını
fark etti. Bunun üzerine Peligot, çalışmalarını farklı uran2
3
4
5

Fotoğraf 2. Klaproth'un4 Uranyumu Keşfettiği İlk Numune (Klaproth'un kullandığı mineral numunelerinin üç
yüzden fazlasını arşivleyen Museum für Naturkunde isimli
müzede Dr. Ralf-Thomas Schmitt'in elinde görülen bu numuneye torbernit5 adı verilmektedir.)

yum tuzlarını analiz edecek şekilde tasarladı ve 1841 yılında ilk kez uranyumun atomik kütlesi ve diğer özellikleriyle ilgili deneyler yaptı.
Uranyumun keşfi ve niteliklerinin belirlenmesinden sonra, atom çekirdeğinin kendiliğinden radyasyon ile enerji
yayması anlamına gelen radyoaktivitenin fark edilmesiyle gelişmeler devam etti. Antoine Henri Becquerrel,
doğal veya kendiliğinden olan radyoaktiteyi, uranyum
tuzlarıyla yaptığı deneyde 1896 yılında keşfetti. Deneyde
Becquerrel, görünmez uranyum ışınlarının bir fotoğraf
plakasını kararttığını gözlemledi ve bu gözleminin bütün
uranyum atomlarında görülen bir özellik olduğu sonucuna vardı. Becquerrel'in keşfettiği radyoaktivite, gazları iki
veya daha fazla negatif ve pozitif yüklü birimlerine ayırarak iyonize edebiliyordu. Bu radyoaktiviteyi bir maddenin hızlı elektronların yağmuruna tutulmasıyla yayılan
elektromagnetik radyasyon olan X ışınlarından ayıran ise
kendiliğinden gerçekleşen radyoaktivitenin elektrik veya
magnetik alanlarca yönünün değiştirilebilir olmasıydı.
Becquerrel tarafından yürütülen çalışmaların katkısı kesinlikle çok önemli, ancak 'radyoaktivite' terimi literatüre Marie Sklodowska Curie'nin (Fotoğraf 3) çabalarıyla
1898 yılında geçti. Aynı yıl Sklodowska ve eşi, o dönem

Daha fazla bilgi için: www.museumfuernaturkunde.berlin/en/museum/ausstellungen/minerals, son erişim tarihi: 30.05.2018.
Reaktör yakıtı, nükleer silahlar, uçak kuyrukları için dengeleyici ve zırh delici mühimmatlar gibi birçok askeri ve sivil alanda kullanılan düşük radyoaktiviteye sahip, çok ağır metalik bir elementtir.
Daha fazla bilgi için: https://chemistry.unt.edu/sites/default/files/users/owj0001/klaproth.pdf, son erişim tarihi: 20.05.2018.
Yeşil renkli bir tür bakır uranyum fosfat.
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Fotoğraf 3. 1911 Solvay Konferansı'nda Sklodowska (ön sırada, sağdan ikinci), Max
Planck (ayakta, soldan ikinci), Ernest Rutherford (ayakta, sağdan dördüncü) ve Albert
Einstein (ayakta, sağdan ikinci) 6

bilinen uranyum ve toryum bileşikleri üzerinde çalışmalar yaparken iki element daha keşfettiler. Bunlardan birisi Sklodowska’nın ana yurdu olan Polonya'nın isminden
esinlenilerek polonyum adını alırken, diğeri radyum olarak anıldı.
Bu iki elementin keşfinden bir yıl sonra, 1899 yılında
Ernest Rutherford (Fotoğraf 3), uranyumun sıradan bir
kâğıtla etkisi engellenebilen 'alfa (α)' ve yaklaşık üç milimetre kalınlığındaki alüminyum bir levhayla etkisinden
korunabilen 'beta (β)' adı verilen farklı ışınlar yaydığını
buldu. Böylece, radyoaktiviteye sebep olan radyoaktif
maddelerin radyasyonu ilk iki yayma biçimi tespit edilmiş
oldu. Sonuncusu, yani etkisinin engellenebilmesi için kalın kurşun bir levha veya neredeyse iki metre kalınlığında
bir beton korunağa ihtiyaç olan 'gama (γ)' ışınları olarak
adlandırılacak üçüncü biçim henüz bilinmiyordu.
Rutherford'dan yaklaşık bir yıl sonra, 1900 yılında Paul
Ulrich Villard katot ışınları ve X ışınlarıyla ilgili yaptığı çalışmalar sırasında söz ettiğimiz gama ışınlarını keşfetti.
Diğer bir deyişle, atom çekirdeğinden kaynaklı olmaları
dışında, X ışınlarıyla neredeyse aynı özellikleri gösteren
ışınları veya radyoaktif maddelerin radyasyonu yayma
biçiminin üçüncüsünü ortaya koydu. Bunu alfa ve beta
ışınlarını saf dışı bıraktığında elektriksel olarak yüksüz ve
oldukça nüfuz eden, başka bir radyasyon etkisinin var6
7
8
9

Şekil 1. Alfa, Beta ve Gama Işınlarının Radyoaktif Bozunma Sırasında Atom
Çekirdeğini Terk Edişi 7

lığını gözlemleyerek yaptı. Villard'ın çabasının ardı sıra,
ileride Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bilimler Akademisi dâhil olmak üzere dünyadaki bütün akademilerin
bir üyesi olacak Rutherford, bu artan radyasyonu 'gama
ışınları' olarak adlandırdı. Böylece, radyoaktif maddelerin
radyasyonu yayma biçiminin üçüncüsü de belirlenmiş
oldu (Şekil 1).
Radyoaktivitenin keşfi, bu konuyla ilgili araştırmalarda
öne çıkan bilim insanlarının çeşitli öngörülerde bulunmalarına zemin hazırladı. Örneğin 1904 yılında Rutherford8
şöyle dedi: "Radyoaktif elementlerin nükleer dönüşüm
geçirme hızını arzuladığımız gibi kontrol edebilseydik, oldukça küçük bir maddeden muazzam büyüklükte enerji elde edebilirdik." Bu öngörüsüyle Rutherford, aslında
kontrol edilemeyen bir şekilde art arda nükleer reaksiyonlar geçiren bir atom bombasından ziyade kontrol edilebilir nükleer reaksiyonlarla işleyen bir enerji üretimine
işaret etmekteydi. Daha sonra, fizikteki teorik ve pratik
bilgileri kimyasal sistemlere uygulayan malzeme bilimci
Nikolay Nikolayevich Beketov, organik bileşiklerin yapısıyla ilgili teorinin kurucusu Alexander Mikhaylovich Butlerov, tutkulu bir araştırmacı olan Nikolai Alexandrovich
Morozov dâhil diğerleri, atomun çekirdeğinin karmaşık
yapısı ve onun olası parçalanmasıyla ilgili hipotezler geliştirmişlerdi. Enerji ve elektrodinamik indüksiyon konularında uzmanlaşmış olan teorik fizikçi ve matematikçi
Nikolay Alekseevich Umov9 (Fotoğraf 4) ise 1905 yılında,

Daha fazla bilgi için: https://rad.washington.edu/tags/marie-curie, son erişim tarihi: 29.05.2018.
Daha fazla bilgi için: http://academicdepartments.musc.edu/vpfa/operations/Risk%20Management/radsafety/training/lab/Labtrain4a.htm, son erişim tarihi: 28.05.2018.
"The History of Nuclear Energy," www.energy.gov/sites/prod/files/The%20History%20of%20Nuclear%20Energy_0.pdf, son erişim tarihi: 12.05.2018.
Kruglov, A. 2002. The History of the Soviet Atomic Industry, CRC Press.
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Fotoğraf 4. Nikolay Alekseevich Umov 10

Şekil 2. Magnetik ve Elektrik Alanın Alfa, Beta ve Gama Işınlarına Etkisi 12

"Yeni ve büyük bir problemle yüz yüzeyiz: Atom fiziği ve
kimyası veya diğer bir adıyla mikrofizik ve mikrokimya…
atomun muhtevası, eski ve hatta antik hale gelmiş fiziği oluşturan nitelik ve kanunlardan bambaşka nitelik ve
kanunlar sunabilecektir," diyordu. Gerçekten de ilerleyen
yıllar, mikro ve makro ölçeklerde fizik kanunlarının farklılaştığını gösterdi. Umov'un ardındansa Albert Einstein
aynı yıl kütle ve enerji arasındaki ilişkiyi içeren teorisini ve
bunun simgesi olan E=mc2'yi geliştirip yayımladı. Burada
yenilikçi olan kütlenin de bir enerji formu oluşu fikriydi.
Böylece Einstein, aynı zamanda bir atomun çekirdeği parçalandığında bu çekirdeğin çok küçük olan kütlesinin (m)
çok büyük miktarda ışıma enerjisine dönüşebileceğini
(c≈300.000 km/s olduğu için) de göstermiş oldu.
Atomların insanlığa sunabileceği olumlu katkılarla ilgili
öngörülerin ortaya konulmasının ardından, 1906 yılında
Sklodowska doktora çalışmasında11, bir magnetik alanın
ve bir elektrik alanının sözü edilen üç radyoaktivite biçimine etkisini Şekil 2'deki iki farklı çizimle gösterdi. Burada
Şekil 2(a)'da alfa ışınlarının magnetik etki karşısında daha
yavaş yön değiştirdiğini gözler önüne serdi. Şekilden, alfa
ışınlarının beta ışınlarından daha ağır tanecikler barındırdığını yorumladı ve gama ışınlarının bir magnetik alandan etkilenmediğini gördü. Diğer taraftan, Şekil 2(b)'de
ise bir elektrik alanının etkisi altında alfa ve beta ışınların10
11

12

daki taneciklerin elektrik yükünün olduğunu gösterdi. Bu
elektrik yüklerinin zıt işaretlere sahip olduğunu gözlemledi. Gama ışınlarının da elektrik alanından etkilenmemesi sonucu herhangi bir elektrik yüklerinin olmadığını
yorumladı.
1911 yılına kadar kimyacı Frederick Soddy doğal
radyoaktif elementlerin kendileriyle aynı kimyasal
özelliğe sahip olan belirli sayıda farklı izotoplarının
olduğunu keşfetti. Sözü edilen izotoplar, aynı elementin
belirli nötron sayılarına sahip farklı türleridir (örneğin
143 adet nötrona sahip olan 235U). George de Hevesy de
1911 yılında izotopların, çok küçük miktarlarının dahi
basit cihazlar vasıtasıyla hâlihazırda tespit edilebilen ve
izi sürülebilen, paha biçilmez değere sahip maddeler
olduklarını fark etti. 1914 yılında Rutherford ve fizikçi
Edward Neville da Costa Andrade, gama ışınlarının
uygun bir kristal vasıtasıyla kırılıp dağılmaları sonucu
aslında dalga olduklarını gösterdi. Bu da yukarıda sözünü
edilen Sklodowska'nın tezinde sunduğu sonuçlarla uyum
içindeydi.
Batı'da atom çekirdeğiyle bağlantılı gelişmeler sürerken,
fizik ve matematik lisans eğitimi almış, maden bilimci
ve biyoloji, jeoloji ve kimya bilimlerini sentezleyen, jeokimya ve biyokimya araştırma alanlarının kurucusu olan

Daha fazla bilgi için: http://liber.onu.edu.ua/pdf/fiziki_ONY.pdf, son erişim tarihi: 27.05.2018.
Schaffer, K. 2008. "Seeing and Believing: Detection, Measurement, and Inference in Experimental Physics," http://kicp.uchicago.edu/~kksm/notes_lecture1.pdf, son erişim tarihi:
16.05.2018.
Kaynak: http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/history/rutherford.html.
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Vladimir Ivanovich Vernadsky, 1908 yılında radyoaktivite üzerine araştırmalar yapmak için St Petersburg'de
jeokimya, kimya ve fizik bölümlerinden meydana gelen
Radyum Enstitüsü'nü kurdu ve faaliyete geçirdi. Rusya'da
1917 Devrimi ile birlikte toplumsal alandaki değişimler
bilimsel alandaki çalışmalarda da kendini gösterdi. Çarlık
dönemindeki çalışmaların niteliği ve kapsamı hızla genişletilmeye başlandı ve büyük kentlerde kısa bir sürede
Radyum Enstitüsü'nün dışında çok sayıda farklı enstitü
kuruldu. 1920'lerde birçok Sovyet fizikçi, yabancı ülkelerde ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde (SSCB)
farklı pozisyonlarda çalıştı. Böylece SSCB, nükleer enerji
konusunda hızlı bir şekilde gerçek uzmanlar yetiştirebildi. Örneğin, 1921 yılının sonunda SSCB'de radyoaktif elementler ve bunların bileşimlerini inceleyen bir kimyacı ve
jeokimyacı olan Vitaly Grigorievich Khlopin ve arkadaşları ilk radyum numunesini üretti. Bunun ardından 1922
yılında, nükleer fizik ve kozmik ışınlar uzmanı olan Lev
Vladimirovich Mysovskiy içerisinde atom altı taneciklerin
incelenebildiği, yüksek enerji seviyelerine ulaşabildiği ve
hatta nötron üretilebilen13 tanecik hızlandırıcı fikrini ilk
defa ortaya attı; bir yıl sonra yüklü parçacıkların tespit
edilmesi için fotoğrafik emülsiyonlar kullanan bir yöntem önerdi. 1926 yılında ise gama ışınlarının metallerdeki
kusurların tespit edilmesi14 amacıyla nasıl kullanılacağını
keşfetti. Basit bir anlatımla bu, metallerin bir tarafından
gama ışınlarının gönderilmesi ve diğer tarafından ışınların yoğunluğunun tespit edilmesiyle gerçekleştirildi.
Kullanılan metal kalınlaştıkça içerisinden geçen gama
ışını yoğunluğu azaldı ve metal inceldikçe veya kusur
olan bölgeden geçtikçe ışın yoğunluğu fazlalaştı. Gama
ışınının tercih edilme sebebi muhtemelen neredeyse bütün malzemelerin içinden geçebilmesiydi. Ayrıca gama
radyografi cihazları, boyut olarak çok küçük oldukları ve
elektrik kullanmadıkları için de avantajlara sahiptiler15.
Daha sonra, 1932 yılında nükleer fizik, astrofizik, biyoloji
ve başka alanlarda da araştırmalar yapan Gyorgy Antonovich Gamow bir çeşit nükleer reaksiyon olan alfa bozunmasını açıklayan bir teori ortaya koydu. Bunun sebebi,

13

14
15
16
17

Fotoğraf 5. Vladimir Ivanovich Vernadsky 17

parçacık hızlandırıcılar keşfedilmeden önce atom çekirdeğinin yapısıyla ilgili araştırmaların yaygın bir şekilde
alfa bozunmasından faydalanılarak gerçekleştirilmesiydi
ve bunun ardı sıra alfa bozunmasının nötron elde edilmesi amacıyla kullanılmasıydı16.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden Batı'ya dönüldüğünde, mühendis Frédéric ve fizikçi Irène JoliotCurie'nin (Fotoğraf 6) berilyumdan yayılan ve 1930'lardan önce bilinmeyen bir radyasyon türüyle ilgili deneyler
yaptığı görülmektedir. Yapılan deneylerden elde ettikleri
sonuçlara dayanarak, yani bu radyasyonun olağandan
yüksek hızda gerçekleşmesi sebebiyle gama ışını fotonları
olduğuna inandılar. Diğer taraftan James Chadwick, Irène
Joliot-Curie ve eşi Frédéric'in bu açıklamasını tatminkâr
bulmadı. Bu nedenle, 1932 yılında kendi deneylerini yapmaya başladı. Öncelikle, iki hafta kadar süren deneyler
yardımıyla, berilyumdan yayılan radyasyona, protonun
kütlesine neredeyse eşit ama ondan sadece biraz daha
fazla kütleli nötral bir parçacığın sebep olduğunu düşündü. Çalışmalarına devam eden Chadwick, herhangi bir
maddenin içine protondan daha fazla nüfuz edebilen,
atomun temel yapı taşlarından bir tanesi olan, kendine
özgü etkileşimlerde bulunan ve ileride nükleer reaksiyon-

2002. "Production of Neutrons in Particle Accelerators: A PNRI Safety Concern," www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/33/050/33050453.pdf, son erişim tarihi:
20.05.2018.
Buna 'gama radyografi yöntemi' denilmektedir.
"Industrial Radiography," www3.epa.gov/radtown/industrial-radiography.html, son erişim tarihi: 29.05.2018.
"Alpha Decay", http://oregonstate.edu/instruct/ch374/ch418518/Chapter%207%20Alpha%20Decay-rev.pdf, son erişim tarihi: 30.05.2018.
Daha fazla bilgi için: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000843.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



MAYIS 2018



www.mmo.org.tr

24
munun çekirdeğinin merkezini, protonlar muhtemelen
daha kolay elde edilebildikleri ve yeterince ağır oldukları
için, hızlandırılmış proton yağmuruna tuttular ve nükleer
dönüşüm gerçekleştirmeyi başardılar. Bu yöndeki çalışmalar 1934 yılında kimyacı Friedrich Wilhelm Strassman,
kimya alanında uzmanlaşmış Otto Hahn ve fizikçi Lise
Meitner'ın (Fotoğraf 7) deneyleriyle devam etti. Bundan
bir yıl sonra, 1935 yılında Enrico Fermi, neredeyse her
elementin proton yerine büyük olasılıkla hızlandırılması
amacıyla daha az enerji gerektirdiği ve daha çeşitli radyoaktif atom çekirdekleri üretebildiği için nötron yağmuruna tutulması sonucu nükleer dönüşümün o elementin
atomunun çekirdeğinde nasıl gerçekleştiğini gösterdi.
Fotoğraf 6. Frédéric ve Irène Joliot-Curie19

ların kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak
olan nötronun18 veya yüksüz parçacıkların varlığını tespit
ettiğini gösteren bir makale yayımladı.
Bu sırada, matematik ve elektrik mühendisliği eğitimi alan
John Cockcroft ile matematik ve deneysel fizik alanlarında
eğitim görmüş Ernest Walton 1932 yılında bir lityum ato-

Fotoğraf 7. Lise Meitner20
18
19
20

21

22

23

Sovyetler Birliği'nde Mysovskiy, 1934 yılında kozmik ışınlarda nötronların mevcut olduğunu gösterdi. Igor Vasilyevich Kurchatov (Fotoğraf 8) ise 1935 yılında yapay
radyoaktivite konusuna odaklandı. Kurchatov'un ağabeyi Boris, Mysovskiy ve izotop ayırma konusunda çalışan
nükleer fizikçi Lev Ilyich Rusinov'dan oluşan biliminsanları, bromin radyoaktif izotopu olan 80Br'nin atom çekirdeğinin merkezini nötronlarla radyoaktiviteye maruz bırakarak nükleer izomerizmi21 aynı yıl keşfettiler.
Bu keşif sonrasında farklı ülkelerdeki pek çok
laboratuvarda nükleer izomerler ilgi alanı oldu.
Bu ilginin nedeni, nükleer izomerizm aynı atomun farklı enerji seviyelerinde farklı yarılanma
ömürlerine sahip olmasıyla ilgili olduğu için
eldeki atomun farklı bir yarılanma ömrüne ihtiyaç duyulduğunda muhtemelen söz konusu
atomun farklı bir enerji seviyesine geçirilmesiyle bu ihtiyacın giderilmesiydi. Bir diğer sebep
ise silah yapımında kulanılan izotopların seri
üretiminin22 bazı nükleer izomerlerle gerçekleştirilebilme ihtimaliydi.

Fotoğraf 8. Igor Vasilyevich Kurchatov23

1938 yılına gelindiğinde, Mossolini'nin faşist
diktatörlüğünden Amerika Birleşik Devletleri'ne

Nötronun teknik özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi için: http://nrd.pnpi.spb.ru/history/menu_history.html, son erişim tarihi: 23.05.2018.
Daha fazla bilgi için: https://web2.ph.utexas.edu/utphysicshistory/CecileDeWittMorette.html, son erişim tarihi: 13.05.2018.
Olinto, A. V. 2018. "Inspired by Many Dimensions," https://apscuwip.ku.edu/sites/apscuwip.ku.edu/files/docs/CUWiP/KU_CUWiP_Jan18%20%28Olinto%29%20condensed.pdf, son
erişim tarihi: 24.05.2018.
Merkezinde aynı sayıda nötron ve proton olan atom çekirdeğinin farklı ömre sahip olduğu hallerle ilgilidir. Atom çekirdeğinin değişik kararsız kuantum hallerinde var olmasından kaynaklanır. Eğer söz konusu hallerden birisinin ömrü diğerlerine oranla oldukça uzunsa, bu halde izomerizm mevcuttur.
"Nuclear isomer," http://atlas.physics.arizona.edu/~shupe/Physics_Courses/Phys_586_S2015_S2016_S2017/_Phys586_S2014/Interactions_and_Decays/NuclearIsomersWiki_
GammaEmission.pdf, son erişim tarihi: 29.05.2018.
2013. "Titan of the Atomic Era," Scientific American, Special Issue, 17, https://sciam.ru/download_issues/7/47.pdf, son erişim tarihi: 10.05.2018.
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göç ederek burada bilimsel çalışmalar sürdüren Fermi,
muazzam bir nötron üstadı olarak tanınmıştı. Fermi burada deneyler yapmaya devam ederken, nötron yağmuruna tuttuğu elementlerin daha ağır elementler ürettiğini gözlemlemişti. Uranyum ile yaptığı denemelerde ise
daha hafif elementlerin meydana geldiğini gözlemledi.
Aynı yılın sonlarında Hahn ve Strassmann, Berlin'de ilk
kez bir uranyum atomunu parçalamayı başardılar. Strassman, uranyumun nötron yağmuruna tutulmasıyla hafif
elementlerin elde edildiğini tespit etti. Bu çalışmada elde
edilen daha hafif olan yeni elementler, baryum ve kütlesel olarak uranyumun yaklaşık olarak yarısına karşılık gelen diğer hafif elementleri içeriyordu. Parçalanan atomun
elementsel adı ve üretilen atomların elementsel adları
biliniyordu. Süreç eksiksiz bir şekilde tanımlanabildi ve
böylece nükleer fisyon veya atom çekirdeğinin nasıl parçalandığı tam olarak gözler önüne serilmiş oldu.
1939 yılında Meitner ve yeğeni Otto Frisch, büyük olasılıkla kuantum mekaniğinin kurucusu Niels Bohr'un
danışmanlığındaki çalışmalarının da verdiği olumlu etkilerle, nükleer fisyon sonucu bir uranyum atomundan
ortaya çıkan enerjiyi, E=mc2 eşitliğindeki E'yi atom içerisinde zaten depo edilmiş, atomu bir arada tutan bağlanma enerjisinin serbest kalan miktarı, m'yi bu serbest
kalma sonucunda atomun kaybettiği net kütle ve c'yi de
ışık hızı olarak düşünerek hesaplayabildiler24. Hesap edilen enerji, bir kimyasal reaksiyonun atom başına ürettiği
yaklaşık beş elektron volt enerjiden oldukça fazla olan iki
yüz milyon elekton volt civarındaydı. Frisch bu hesapların
doğruluğunu ise aynı yıl içerisinde gerçekleştirdiği deneylerle de kanıtladı. Bu, Einstein'ın ortaya attığı enerji ve
kütle denkliğini teyit eden ilk deneysel çalışmaydı. Aynı
yılda, içerisinde güçlü dikey magnetik alan etkisindeki
ve birbirine bakan D şeklindeki içi boş metal elektrotlar
bulunan Avrupa’daki ilk siklotron25, diğer bir deyişle ilk
parçacık hızlandırıcı türü Leningrad'da yer alan Radyum
Enstitüsü'nde kuruldu. Bu makine, elektrotlar arasında
oluşturulan yüksek frekanstaki gerilimden üretilen enerjiyle çalışıyordu. Parçacıklar bu makinenin içinde spiral
24
25

26
27
28

biçiminde hareket ediyordu. Kurchatov bu siklotronun
tasarımında ve kurulumunda görev aldı. Bir yıl sonra, fizik ve matematik eğitimleri almış ve doktora sonrası çalışmaları için Radyum Enstitüsü'ne giren Konstantin Antonovich Petrzhak ile motorlar ve elektrik alanında işçilik
yaparken mühendislik ve fizik eğitimi alarak biliminsanlığına soyunan Georgy Nikolaevich Flerov tarafından da
uranyumun fisyonu gerçekleştirildi26.
1940’lara gelindiğinde Hitler Faşizmi'nden kaçan Einstein ve Mossolini Faşizmi'nden kaçan Fermi Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmalarını sürdürdüler. 1941 yılının
sonlarında Amerika Birleşik Devletleri başkanı Roosevelt,
atom bombası tasarlamak ve inşa etmek için Einstein
ve Fermi'nin doğrudan veya dolaylı katkılarıyla, kod adı
'Manhattan Projesi' olan gizli bir projeyi tümgeneral Leslie Richard Groves27 kumandasında başlattı. Başlangıçta
düşük seviyede finansal destek sağlanan projeye, 1942
yılının bitiminde Fermi'nin başını çektiği araştırma ekibinin kontrol edilebilen bir nükleer zincir reaksiyonunu
gerçekleştirmeyi başarmasının ardı sıra, süratli bir şekilde
mali kaynaklar yönlendirildi ve gelişmeler inanılmaz bir
hız kazandı. Ayrıcalık sahibi biliminsanları ve üst düzey
bürokratlardan meydana gelen küçük bir kadro dışın-

Fotoğraf 9. Manhattan Projesi'nde Çalışan İlk Kendini İdame Ettiren Zincir
Reaksiyonu Gerçekleştiren Araştırmacıların Onuncu Yıl Buluşması (Fermi ön sırada
soldan üçüncü konumda yer almaktadır 28.)

Shanebrook, J. R. 2013. The History of Nuclear War I, AuthorHouse.
Bir siklotron sadece elektronları hızlandırmak için kullanıldığında 'betatron' olarak adlandırılırlar. Daha fazla bilgi için: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/cyclot.
html.
Daha fazla bilgi için: https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.58.89.2#abstract.
Yunanca'da 'alsos' kelimesi 'grove' anlamına, yani 'ağaç topluluğu' anlamına gelmektedir.
Daha fazla bilgi için: http://fermi.lib.uchicago.edu/apf3_00234.htm, son erişim tarihi: 30.05.2018.
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da hiç kimse atom bombası geliştirildiğinden haberdar
edilmedi. O zamanlar yaklaşık iki milyar dolar harcandı.
120.000'den fazla insan, ne yaptıkları kendilerine bildirilmeden atom bombası ve benzeri nükleer silahlarla ilgili
yapılan bu araştırmalarda çalıştırıldılar.

çalıştı. Ekip, Almanya'daki atom enerjisi ve bombasıyla
ilgili bütün belgelere ve ekipmanlara el koydu. Bazı nükleer reaktörlerin parçaları ve gömülü nükleer yakıtları da
ele geçirdi. Sözü geçen üçlüyü ve Hahn dâhil ilgili personeli bulup, gözaltına alıp sorguya çekti.

1940'lı yılların başında Edinburg Üniversitesi'nde doktorasına devam eden teorik fizikçi Klaus Fuchs29, İngiltere'deki atom bombası araştırma ve geliştirme projesinde
çalışmaya başladı. İngiliz vatandaşı olduğunda, yani 1942
yılında İngiltere'deki projede kaydedilen gelişmelerle ilgili bilgileri Sovyetler Birliği'ne aktarıyordu. 1943 yılının
sonlarında ise İngiliz biliminsanları delegasyonuna dâhil
olarak Manhattan Projesi kapsamında çalışmak üzere
Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Buradaki görevi, uranyumun gaz difüzyon yönteminin kullanımıyla
zenginleştirilmesi idi. 1944 yılının ilk zamanlarından itibaren de Manhattan Projesi'nde görülen gelişmelerle ilgili
bilgileri KGB30 görevlilerine iletti.

'Alsos Operasyonu' kapsamında yürütülen bu bilimsel,
istihbari ve askeri çalışmalarda Almanya'da atom bombasına rastlanmamıştı. Nazi iktidarı 1945 yılının Mayıs
ayında sona ermiş olsa da 1945 Temmuz'unda Manhattan Projesi'ni yönetmesi için görevlendirilen Robert Oppenheimer, plütonyum kullanılan ilk atom bombasını
test etmek için görevlendirildi. New Mexico'da yer alan
Alamogordo yakınlarındaki Trinity34 kod adlı bir bölgede
bu test gerçekleştirildi. Testin35 hemen ardından meydana gelen patlamaya dikeyde yaklaşık 12 km kadar yükselen mantar şeklindeki bir bulut eşlik etti. Yatayda ise
160 km civarındaki yarıçap içerisindeki her noktada şok
dalgasının zararlı etkisi görüldü. Popüler medyada çok
büyük bir mühimmat deposunun patladığı bilgisi yayıldı ve olayın üstü hemen kapatıldı. Aynı yıl içerisinde ve
bu testten yaklaşık üç hafta sonra, Hiroşima'ya 235U ihtiva

1943 ve 1945 yılları arasında 'Alsos Operasyonu'31 adıyla
anılan bir operasyon, temelde İngiliz ve Amerikan müttefiklerin birlikteliğiyle faaliyete geçirildi. Bu operasyonun
amaçlarından birisi, Almanya'daki atom enerjisi projesini
soruşturmaktı; ikincisi, Almanya'daki nükleer kaynakları,
malzemeleri ve personeli ABD'deki araştırmaları ilerletmek ve Sovyetler Birliği'nin kontrolüne geçmesini engellemek için ele geçirmekti; üçüncüsü ise Almanya'daki atom
bombası projesinin hangi aşamada olduğunu bulmaktı.
Operasyonun iki ayağı vardı. Bunlardan birincisi bilimsel
ve diğeri ise askeri ayağıydı. Bilimsel ayağını fizikçi Samuel Abraham Goudsmit ve askeri ayağını Boris Theodore
Pash yönetiyordu. Goudsmit, Pash ve ekibi, Almanya'da
savaşın ortasında alfa ışınlarının iyonlaşmasında uzmanlaşan fizikçi Kurt Diebner32, deneysel kuantum uzmanı
Walther Gerlach ve dünyanın farklı yerlerinde dersler vermiş bir teorik fizikçi olan Werner Heisenberg’ü33 bulmaya
29
30
31

32
33
34
35

36

Fotoğraf 10. Hiroşima'ya Atılan Atom Bombasının Ardında Bıraktığı Harabeye
Bakan Bir Adam 36

Daha fazla bilgi için: www.atomicheritage.org/profile/klaus-fuchs, son erişim tarihi: 15.05.2018.
Sovyet Güvenlik Komitesi.
Cassidy, D. C. 2017. Farm Hall and the German Atomic Project of World War II, www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319595771-c2.pdf?SGWID=00-45-1616578-p180881447, son erişim tarihi: 24.05.2018.
Keck, K. R. "Kurt Diebner," http://web.mit.edu/redingtn/www/netadv/FCdiebner.html, son erişim tarihi: 30.05.2018.
"Werner Heisenberg - Biographical", www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1932/heisenberg-bio.html, son erişim tarihi: 30.05.2018.
Bu kod ad, 'A Litany' başlıklı şiirden esinlenerek konulmuştur. Daha fazla bilgi için: www.luminarium.org/sevenlit/donne/litany.php.
Bugün, yani testin üzerinden altmış yıldan uzun zaman geçmesine rağmen, hâlâ bölgedeki radyasyon kalıntılarından kaynaklı olarak radyasyon seviyesi kendisine komşu bölgelerdekinin
neredeyse on katı olarak ölçülmektedir.
Daha fazla bilgi için: https://history.libraries.wsu.edu/fall2014/2014/08/28/the-environmental-impact-resulting-from-the-hiroshima-bombing-2, son erişim tarihi: 27.05.2018.
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eden bir atom bombasıyla
ilk havadan saldırı gerçekleştirildi ve ikinci saldırı 239Pu
kullanılarak birincisinden üç
gün sonra Nagazaki şehrine
yapıldı. Ertesi gün, kendisi
de atom bombası çalışmaları yürüten Japonya teslim
oldu. Diğer yandan 1949
yılında ise Kurchatov'un büyük katkılarıyla öncekilerden
daha güçlü bir plütonyum
bombasını Sovyetler Birliği
sorun çıkmadan test etti.

Şekil 3. Nükleer Enerjiyle Elektrik Üretimi 40

Amerika'nın Manhattan Projesi ve Alsos Operasyonu'na
karşılık, dönemin Sovyet lideri Joseph Vissarionovich Stalin, mekanik yapılar alanında eğitim almış olan Lavrentiy
Pavlovich Beria'yı, 1945 yılında Sovyetler Birliği'ndeki
atom projesinin yönetimine atadı. Bu sırada Komünist
Parti'nin Bolşevik grubunda yer alan Beria, aynı yıl içinde
Sovyet gizli polis örgütünün de başında yer alıyordu. Böylelikle, hem Manhattan Projesi ile ilgili istihbaratı toplayabilliyor hem de atom araştırma ve geliştirme çalışmalarını
bir arada yürütebiliyordu. Sovyetler Birliği, Beria'nın liderliğinde ve atom projesinin bilimsel yönetiminde bulunan
o dönemin nükleer fizikçisi Kurchatov'un büyük katkılarıyla öncekilerden daha güçlü bir plütonyum bombasını
Sovyetler Birliği sorun çıkmadan 1949 yılında test etti.
İkinci Dünya Savaşı'nda devletlerin ve biliminsanlarının
asıl yoğunlaştıkları konu nükleer silahlar oldu. Savaş sonrası dünyada, bir taraftan nükleer silahlar konusundaki
araştırmalar devam ederken, diğer taraftan da dikkatler
atom çekirdeğinden elde edilen enerjiden sağlanabilecek
buhar ve bu buhardan türbinler aracılığıyla elektrik üretimi gibi uygulamalara çevrildi. Bunun belki de en önemli
nedeni ticari kazanımlar yaratacak olmasıydı ve nükleer
enerjinin ticarileştirilmesine hızla şekil verildi. Nükleer re-

37
38
39

40

aktörlerden ilk elektrik enerjisinin üretimi Amerika Birleşik Devletleri'nde Idaho Eyaleti'nde yer alan EBR-1 olarak
anılan küçük (Deneysel Üretici) nükleer reaktörde 1951
yılının sonunda gerçekleştirildi. Bu ilk deneysel elektrik
üretimi çok düşük miktarlardaydı. İlk nükleer enerji santrallerinden birisinin yapım çalışmaları Birleşik Krallık'taki
Cumbria'da yer alan Calder Hall'da 1953 yılında başladı.
Diğeri, 1954 yılında Sovyetler Birliği'nde kanal tipi uranyum-grafit tasarımı bir nükleer reaktöre sahip olarak Obninsk kentinde temelde elektrik üretmek amacıyla işletime girerken, Calder Hall nükleer santrali ise asıl olarak
nükleer silahlar için plütonyum elde etmek amacıyla37
tasarlandı ama 1956 yılında elektrik üretmeye başladı.
Yapımından sonra neredeyse elli yıl boyunca hiçbir kaza
olmadan veya sorun yaşanmadan işletilip 2002 yılında
kapatılan Sovyet tasarımı Obninsk nükleer santralindeki
yenilik, o dönem üretilen nükleer enerjiyi mevcut olan
elektrik şebekesine ilk defa doğrudan besleyen bir santral olmasıydı38. Bunun ardından gelen yıllarda, yani 19702000 yılları arasında Şekil 2'de görüldüğü gibi, 2.500
TWh'nin altında olan dünya çapındaki nükleer enerji üretimi 2017 yılında 2.519 TWh'ye39 kadar artış gösterdi. Bu,
günümüz dünyasındaki toplam elektrik üretiminin yaklaşık olarak %11'ini karşılamaktadır.

Zeng, E. 2018. "Calder Hall: The First Industrial Nuclear Power Plant," http://large.stanford.edu/courses/2018/ph241/zeng2, son erişim tarihi: 26.05.2018.
Daha fazla bilgi için: Morrissey, J. 2015. "Obninsk Nuclear Power Plant," http://large.stanford.edu/courses/2015/ph241/morrissey2, son erişim tarihi: 28.05.2018.
Daha fazla bilgi için: 2018. "Nuclear Share Figures, 2007-2017," www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/nuclear-generation-by-country.aspx, son erişim tarihi:
12.05.2018.
Daha fazla bilgi için: www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-the-world-today.aspx, son erişim tarihi: 29.05.2018.
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3. GELECEKTEKİ GELİŞMELER
İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde olgunluğa ulaşan atom
çekirdeğinden silah üretme ve geliştirme çabalarıyla başlayan ve halen devam eden çalışmalar gelecekte de sürecektir. Nükleer enerji konusunda yürütüleceği tahmin
edilen diğer araştırma alanları ise daha basit, daha ucuz
ve daha güvenli hale getirilecek yeni nükleer enerji reaktörleri ve yeni nükleer enerji santrallerinin tasarlanması
ve test edilmesini, kanser tedavisini, tıbbi ekipman ve
gıda sterilizasyonunda nükleer radyasyonun kullanımını, tıbbi görüntüleme yöntemlerini, hastalıkların teşhisi,
kontrol altına alınması ve tedavisini, farklı nükleer yakıtların kullanımını, nükleer enerjiyle çalışan pilleri, denizaltı, gemi ve uçabilen araçlar gibi farklı araçlarda nükleer
güç reaktörlerinden faydalanılmasını içermektedir. Buna
ek olarak, uzay mekikleri, uzayda veri toplama ve gözlem
yapma araçları gibi uzay araştırmalarında yararlanılabilecek araçlarda nükleer enerji teknolojilerinden faydalanılmasını, radyoaktif maddelerin yangın dedektörlerinde
ve fotokopi cihazlarında kullanımını, küçük modüler41
reaktör tasarımları ve bu reaktörlerin su soğutmalı reaktörler, yüksek sıcaklık gaz soğutmalı reaktörler, sıvı-metal
soğutmalı reaktörler, sodyum soğutmalı reaktörler, gaz
soğutmalı reaktörler, hızlı nötron spektrumuna sahip
reaktörler ve ergimiş tuz reaktörleri gibi temel reaktörler için geliştirilmesini, nükleer reaktörlerin kullanıcı ve
uygulama yelpazesinin genişletilmesini, yani bunun dışında su pompalamadan tutun da sınaî enerji ihtiyacının
karşılanmasına kadar enerji gerektiren her uygulamada
kullanımını, alternatif yakıt olarak hidrojen üretimini, deniz suyunun tuzdan arındırılmasını, nükleer atıkların yok
edilmesini ve nükleer füzyonu ihtiva etmektedir.

4. SONUÇ
Uranyumun keşfiyle başlayan atom çekirdeğinin parçalanmasıyla enerji üretimi ekseninde yürütülen araştırmaların hepsine olmasa da önemli olanlarının bazılarına
ve ilgili biliminsanlarına kısaca değinildi. Anlatı, özellikle
şimdi Rusya olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği,
Amerika Birleşik Devletleri ve Nazi iktidarı öncesi, süresin41

ce ve sonrası Almanya ve Birleşik Krallık ile Fransa bağlantılı belirli kişi ve olayları kapsadı. Yazar tarafından ileride genişletilmesi planlanan bu makaleden öğrenilenler
doğrultusunda farklı çıkarımlar yapılabilir.
Atomun parçalanması ve bununla ilgili gelişmelerden öğrenilenler kısaca altı maddede sıralanabilir: Birinci olarak,
nükleer araştırma ve geliştirmeleri gerçekleştiren bahsi
geçen devletler, yönetim kadrolarının dünyaya bakışı,
teknik bilgi ve tecrübe, biliminsanı ve altyapı kapasiteleri açısından, yani bilimsel, sınaî ve askerî açıdan oldukça
fazla gelişmişti. İkincisi, kadroları tek ve dar görüşlü değildi, çok yönlü uzmanlaşmıştı. Üç, bu kadrolara gidengelen farklı bilgileri sentezleyebildiler. Dördüncü olarak,
sözü edilen kadrolarını çeşitli planlar dâhilinde harekete
geçirebildiler. Beşincisi, bu niteliklerin savaş ortamının
yarattığı korkuyla birleşimi neticesinde atomdan silah
üretimi hızla gerçekleştirildi. Sonuncu olarak ise nükleer
silah üretmek için yapılan çalışmalardan edinilenler enerji
sektörüne ticarileştirilerek aktarıldı. Dolayısıyla, ileri teknolojiler içeren nükleer silahlar, atom enerjisi, reaktör inşası, nükleer santral yapımı ve geliştirilmesi ile ilgili projeler adım adım belirli bir olgunluğa ulaştı.
Bu öğrenilenlerden yapılabilecek çıkarımlar ise dört madde halinde sıralanabilir. Bunlardan birincisi, nükleer enerji
kapsamına giren yüksek teknolojilerden faydalanmak
için adım adım bu teknolojileri kullanabilecek, olası problemlerle karşılaşmamak için önlem alabilecek, karşılaşılan
sorunlara müdahale edebilecek ve yeni ileri teknolojiler
üretebilecek çok yönlü uzman kadrolar yetiştirilmesinin
gerektiğidir. İkincisi, bilimsel, sınaî ve askerî altyapının
buna paralel olarak geliştirilmesinin zorunlu oluşudur.
Üçüncüsü, iç çekişmeler ve dış etkilerle bu kıyasıya rekabetin uzağında bırakılmış olunsa dahi bu konulardaki
eksiklerin hızla farkına varılıp kapatılmasının en uygun
gelişim yolu oluşudur. Dördüncüsü ise eksikler kapatılmadan, yeterince hazırlık yapılmadan, bilinçsizce ve fikirlerle her tür deneme-yanılma nesnel olgunluğa erişmeden nükleer enerji alanına atılmanın büyük ihtimalle her
yönden vahim sonuçlar doğuracağıdır.

'SMRs' kısaltmasıyla anılmaktadır. 300 MW'a kadar elektrik gücü üreten reaktörlerdir. Bunların bileşenleri ve sistemleri modüller şeklinde fabrika ortamında üretilir ve sonra satın alınır,
ardından nakliye edilir ve ilgili yere kurulur.
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Nükleer Santral için Adımlar
Benan Başoğlu1
İlk nükleer enerji santralinin inşası ülkeler için önemli bir girişimdir. Bir nükleer santral programı kuşaklar boyunca
rahatlıkla devam eden uzun vadeli altyapılara ihtiyaç duymakta ve birbirleriyle bağlantılı çok sayıda karmaşık
faaliyetin gerçekleştirilmesini içermektedir. İlk yapılacak işlerden bir tanesi olan ülkenin elektrik genişleme planlarına
nükleer enerjinin dâhil edilmesinin ardından, teknoloji değerlendirme çalışması ile en uygun teknolojilere karar
verilmesi gerekmektedir. Bir ülkede nükleer enerjiden başarı ile faydalanılabilmesi için, farklı alanları kapsayan
geniş bir altyapı oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu altyapı sadece tesis ve ekipmanları değil, aynı zamanda
insan ve finansal kaynakları ve programın gerçekleştirileceği yasal ve düzenleyici çerçeveyi de içermektedir. Gerekli
altyapılar ile ilgili eksiklik analizlerinin yapılması ve eksikliklerin santral inşaatına başlanmadan önce tamamlanması,
nükleer santral kurmak isteyen ülkenin sorumluluğu altındadır. İlk faaliyetler arasında ayrıca; fizibilite, saha belirleme
ve değerlendirme çalışmaları ve çevre etki değerlendirmesi bulunmaktadır. Santral yüklenicisinin seçimine yönelik
yapılacak ihale, teklif toplama, değerlendirme, sözleşme görüşmeleri ve sözleşme aşamalarının hepside farklı
alanları kapsayan geniş uzmanlıklara ihtiyaç duymaktadır. Nükleer enerji üretimi radyoaktif maddelerin kullanımını
içerdiğinden, nükleer güvenlik önlemlerine, kalite temini ve kontrol gereklerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekmekte
ve diğer elektrik üretim teknolojilerinde karşılaşılmayan düzeyde sıkı denetim mekanizmaları içermektedir. Nükleer
güvenlik bir ülkenin sadece kendi vatandaşlarına değil, uluslararası topluma karşı da taşıdığı bir sorumluluktur.
Daha önceki tecrübeler, sözleşmenin imzalanmasını takip eden, inşaat lisansı, inşaat çalışmaları, işletme öncesi
test çalışmaları ve santralin devreye alınması da dâhil, çalışmaların başladığı ilk günden tesis devreye girene kadar
yaklaşık 10-15 yıllık bir süreye ihtiyaç duyulabileceğini göstermektedir. Bu çalışma, bir ülkenin nükleer enerjiyi
planlama çalışmalarına dâhil etmesinden, ilk santrali devreye almasına kadarki zaman aralığında yapılması gereken
önemli aşamaları kısaca açıklamaktadır.
1

Dr., Nükleer Enerji Mühendisi, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ankara - benan.basoglu@euas.gov.tr
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1. GİRİŞ
Nükleer santraller, fizyon (bölünme tepkimesi) enerjisini
elektriğe dönüştüren düzeneklerdir ve uranyum gibi ağır
elementlerin fizyona uğrayabilme özelliğinden faydalanmaktadır [1]. Nükleer enerjide birim ağırlık başına salınan
enerji miktarı, fosil yakıtlardan elde edilebilecek miktarın
çok üzerine çıkmaktadır. Günümüzde kullanılan reaktör
tipleri dikkate alındığında, 1 kilogram az zenginleştirilmiş uranyum yakıtı, 35 ton kömüre eşdeğer ısı enerjisi
üretilmesini sağlayabilmektedir. Bu oranın gelişmiş nükleer santral tiplerinde yaklaşık 50 kat daha arttırılabilmesi
mümkün gözükmektedir.
Nükleer santrallerde ortaya çıkan enerji esas olarak suyu
yüksek kalitede buhara dönüştürmek için kullanılmaktadır [1]. Buhar daha sonra konvansiyonel santrallerde olduğu gibi, bir türbin düzeneğinin kanatlarına çarparak
türbin milinin yüksek hızda dönmesini sağlamakta, milin
ucunda bulunan jeneratör rotorunda oluşan mekanik
enerji, elektrik enerjisine dönüşmektedir.
Fosil santrallerde olduğu gibi, bir nükleer santralde de
elektrik üretimi sırasında yan ürünler ve atıklar oluşmaktadır. Örneğin kömür santrallerinde ortaya çıkan kül ve
cüruf yerine, nükleer santrallerde düşük, orta ve yüksek
seviyeli radyoaktif maddeler söz konusudur. Aslında
nükleer santralleri konvansiyonel sistemlerden ayıran en
önemli özellik bu radyoaktif maddelerdir. Nükleer santrallerde normal işleyiş sırasında ortaya çıkan katı, sıvı ve
gaz hallerindeki bu maddeler, halk ve çevre için potansiyel risk teşkil etmektedir. Oluşabilecek herhangi bir kaza,
sadece reaktörün çalışmasını durdurmakla kalmamakta,
aynı zamanda çalışanları ve çevreyi de radyoaktivite salınımı riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu maddelerin
her ne şart altında olursa olsun çevreye salınmasının engellenmesi gerekmektedir. Nükleer enerjinin doğasında
bulunan bu özellik nedeniyle nükleer santrallerin tasarımından inşasına, işletilmesinden devreden çıkartılmasına, tesis yaşam döngüsünün her aşamasında normal
elektrik üretim tesislerde olmayacak düzeyde dikkat ve
özen gösterilmesi önem taşımaktadır. Bu da nükleer santral sahibinin geleneksel bir enerji santrali sahibinden çok
daha katı bir sorumluluk altına girmesi, nükleer tesisin yaşam döngüsü boyunca çok sayıda izin alınması ve santral
ömrü boyunca sürekli denetim altında bulunulması anlamına gelmektedir.
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Öncelikle, tehlikeli maddelerin çalışanlara ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla santral tasarımı aktif ve
pasif güvenlik sistemleri ile desteklenmektedir. Radyoaktif maddeler ile çevre arasında çeşitli kaza senaryoları da
dikkate alınacak şekilde çok katmanlı engeller ilave edilmektedir. İnşaat aşamasında kullanılan kalite kontrol gerekleri gerçekten de emsalleri ancak uzay teknolojilerinde
görülecek düzeyde sıkı şartlara dayanmaktadır. Oluşturulan güvenlik standartları ve işletme şartları, sıkı kalite
kontrol gerekleri ve tesislerin lisans gerekleri altında bir
lisanslama kuruluşu tarafından sürekli denetlenme şartı,
nükleer santraller için kendine özgü bir işletme ortamı
oluşturmaktadır. Bu nedenlerden dolayı nükleer santral
projelerinin çok daha pahalıya mal olması ve geleneksel
muadillerine göre daha uzun inşaat süreleri gerektirmesi
şaşırtıcı değildir. Ayrıca nükleer santral personelinin de
çok iyi eğitilmesi önem taşımaktadır. Çünkü operasyon
hataları sadece ekonomik kayıplara neden olmamakta,
aynı zamanda personelin kendisi ve çevresi için tehlikeli
durumlar yaratabilmektedir.
Nükleer santrallerin kendine has bu özelliklerinden dolayı, bir ülke nükleer enerji işine girmeye karar verdiğinde,
aşağıda listelenen konularla ilgili ciddi politikalar izlemeyi taahhüt etmek zorundadır [2]:
•

•

•
•

Nükleer enerjinin güvenli, güvenilir ve ekonomik bir
şekilde üretilmesinin sağlanabilmesi için gerekli altyapı alanları ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi,
Tasarım, inşaat ve işletme için en yüksek kalite seviyelerinin ve standartlarının kullanıldığından emin olunması,
Çalışmaların her aşaması için yüksek vasıflı ve iyi eğitimli personelin sağlanması ve
İncelemeler ve denetimler yoluyla çok yüksek standartların sağlanacağını ve bu standartların korunacağını garanti altına alacak yasal çerçevenin ve bir düzenleyici kuruluşun oluşturulması.

2. NÜKLEER ENERJİDE İLK ADIMLAR
Dünya üzerindeki bazı gelişmekte olan ülkeler, kendilerine has sebeplerden dolayı nükleer enerjiyi dikkate almaya başlayabilmektedir. Diğer yandan bu işe yeni girmek
isteyen birçok ülke, özellikle ilk aşamalarda, neler yapılması gerektiğini bilmemektedir. Bu durumdaki ülkeler
büyük çoğunlukla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına
(UAEA) teknik destek amacıyla başvurmaktadır. UAEA,

33
giriş aşamasındaki ülkelere teknik destek sağlamakta ve
konu ile ilgili kılavuz dokümanlar yayımlamaktadır. Bu
kılavuzlara göre ilk nükleer santral çalışmalarından önce
ciddi bir hazırlık sürecinin tamamlanması gerekmektedir.
Altyapı ile ilgili gereklere yönelik çok sayıda çalışmanın
yapılma ihtiyacı ve ilk aşamalarda ülkedeki mevcut kalifiye personelin yetersiz kalması gibi nedenlerle, oldukça
uzun hazırlık süreleri ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla
ilk nükleer santralin devreye alınması yaklaşık 10-15 yıl
sürebilmekte ve bu da aslında nükleer enerjinin dezavantajları arasında kabul edilmektedir.
Nükleer enerji serüvenindeki ilk aşama, çoğu zaman,
enerji planlama çalışmalarında nükleer enerjinin de dikkat alınması ile başlamaktadır. İlk aşamalarda elektrik üretimi gözden geçirilerek, kaynakların kullanımı ve elektrik
üretim sisteminin genişletilmesinde nükleer enerjinin
oynayacağı rol de dâhil olmak üzere, yasal ve düzenleyici
altyapı dikkatlice değerlendirilmektedir [2]. Bu çalışmalar
sonucunda; ekonomik rekabetçilik, üretim ve dağıtım sistemlerinin durumu gibi hususlar da dikkate alınarak, kurulacak nükleer santrallerin olası güçleri, türleri ve elektrik
şebekesine ne zaman bağlanacağı gibi konulara açıklık
getirilmeye çalışılmaktadır. Ekonomiklikle ilgili sebepler nedeniyle, ilk nükleer enerji planlarının bir dizi nükleer santralin dikkate alındığı uzun vadeli nükleer enerji
programı bakış açısıyla hazırlanması kendine has bazı
avantajları da beraberinde getirmektedir [1]. Bu planlama çalışmalarında; üretim, iletim, dağıtım, yerli sanayi,
endüstriyel gelişme, AR-GE, üniversiteler gibi paydaşlar,
kendi konuları ile ilgili katılarak alt plan bileşenlerinin
oluşturulmasına nükleer enerjinin alternatifleri de dikkate alınacak şekilde katkı sağlamaktadır. Diğer yandan
yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle merkez bankaları ve
ticaret kuruluşlarının da nükleer enerji çalışmalarına dolaylı bir ilgisinin olması kaçınılmazdır.
Uzun vadeli nükleer program çalışmalarında, ilk projenin
daha acil taleplerini karşılamak için gerekli önceliklere
odaklanmanın yanı sıra, personel ve eğitim programları
gibi uzun vadeli gereklerin ihmal edilmemesi önem taşımaktadır. Ayrıca nükleer enerjinin dâhil edildiği yeni genişleme planlarına paralel olarak, mevcut organizasyon
yapılarının gözden geçirilmesi, nükleer enerji kullanımı
için ihtiyaç duyulacak yeni örgütsel yapıların oluşturulması ve mevcut kuruluşların yeniden yapılandırması gibi
konularda da karar verilmesi gerekecektir. İlk aşamalarda-

ki çalışmalar sırasında nükleer santral sahaları ile ilgili ön
faaliyetlere de başlanmalıdır. Ülkeler bu çalışmalara yönelik büyük çoğunlukla UAEA’nın teknik desteğine başvurmaktadır.
Tarihsel olarak birçok ülkede, özellikle ilk aşamalarda,
atom enerjisi komisyonları ve elektrik üretim şirketi gibi
kamu birimleri nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesinden sorumlu olmuştur. Erken aşamada planlama çalışmaları için en ciddi zorluklardan bir tanesi, yönetici seviyesine tavsiyede bulunabilecek ve kararlar için gerekli
arka plan bilgisini sağlayabilecek nitelikli personel eksikliği olmuştur. Bu aşamada, piyasada mevcut bulunan güvenilir santral sistemleri ile ilgili birçok alt dalda uzmanlık
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yakıt çevrimi, nükleer
güvenlik altyapısı gibi bazı özgün konularda bilimsel uzmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenlerden dolayı,
çalışmalara ilgili bütün uzman kuruluşların katılımlarının
sağlanacağı bir yapı ortaya konmalı ve ülkedeki üst seviye uzmanların çalışmalarda yer almaları garanti altına
alınmalıdır.
UAEA tarafından nükleer enerjiden başarıyla faydalanabilmek için oluşturulması gereken 19 farklı altyapı alanı
belirlenmiştir. UAEA bu alanlardaki altyapının geliştirilmesi için 3 fazdan oluşan ve“kilometre taşı yaklaşımı” adı
verilen bir yöntem önermektedir [3, 4].
Şekil 1, oluşturulması ve/veya geliştirilmesi gereken
altyapı alanlarını ve UAEA’nın tavsiye ettiği 3 fazı göstermektedir. Bu yaklaşıma göre birinci fazda, 19 altyapı
alanı ile ilgili kıyaslama, mevcut durum değerlendirilmesi
ve eksiklik analizi gerçekleştirilmekte, eksiklikler projelendirilmekte ve program bütçesi hükümet onayına sunulmaktadır. İkinci fazda, onaylanmış program bütçesi
kullanılarak, birinci fazda saptanan eksikliklerin tamamlanmasına yönelik altyapı geliştirme projeleri gerçekleştirilmektedir. Nükleer santral inşasına ancak üçüncü fazda
başlanabilmektedir [5, 6].
Şekil 2, ilk nükleer santral projesi için tipik bir genel zaman
çizelgesi örneği göstermektedir. Bu çizelgede belirtilen
zamanlar ülkeden ülkeye farklılık gösterse de geçmiş tecrübeler faaliyetlerin genel anlamda Şekil 2’de gösterildiği
gibi gerçekleştiği yönünde olmuştur.
Bu şekilden de görülebileceği gibi, nükleer santral çalışmaları sırasında ilk yapılması gereken faaliyetlerden bir tanesi teknoloji değerlendirmesidir. Teknoloji değerlendir-
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FAZ 1

EKSİKLİK
ANALİZLERİ

Proje-öncesi
faaliyetler

FAZ 2

Politik
Karar

EKSİKLİKLERİ
GİDERMEK İÇİN
ALTYAPI
GELİŞTİRME
PROJELERİ

EN AZ 10-15 YIL

Proje
geliştirme

FAZ 3

EKSİK
ALTYAPININ
DEVREYE
GİRMESİ

Son yatırım kararı
Sözleşme
İnşaat

ALTYAPININ
SÜREKLİ
GELİŞTİRİLMESİ

Devreye alma
İşletme
Sökme

İlk nükleer
santralı devreye
almaya ve
işletmeye hazır
olma

KİLOMETRE
TAŞI 3

İlk nükleer santralın
gerçekleştirilmesine
yönelik faaliyetler

İlk nükleer
santral için
ihaleye çıkma,
teklif toplama ve
değerlendirmeye
hazır olma

KİLOMETRE
TAŞI 2

Politika kararının
alınmasının ardından
santral satın alma
ve inşaat sürecine
hazırlık

Nükleer enerji
programını
bilgili ve bilinçli
bir kararla
başlatmaya hazır
olma

Nükleer enerji
programı başlatma
kararı alınmadan
önce yapılması
gereken
çalışmalar

Şekil 1. Giriş Aşamasındaki Ülkelere Önerilen Kilometre Taşı Yaklaşımı

1. Ulusal Konum
2. Nükleer Güvenlik
3. Yönetim
4. Finansman ve Mali Destek
5. Yasama Altyapısı
6. Nükleer Silahsızlanma
7. Düzenleyici Altyapı
8. Radyasyondan Korunma
9. Elektrik Şebekesi
10. İnsan Kaynakları
11. Paydaşların Katılımı
12. Saha ve Yardımcı Tesisler
13. Çevresel Koruma
14. Acil Durum Planlaması
15. Emniyet Altyapısı
16. Nükleer Yakıt Çevrimi
17. Radyoaktif Atıklar
18. Endüstriyel Katılım
19. Satın-Alma

Altyapı Alanları

Nükleer enerji seçeneğinin
ulusal enerji stratejisine ilave
edilmesi

KİLOMETRE
TAŞI 1
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LİSANSLAMA
VE ÇEVRE ETKİ
DEĞERLENDİRME

ELEKTRİK ŞİRKETİ
VE DANIŞMANLAR
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ÖN
SAHA
İZNİ

PROGRAM
DANIŞMAN
SEÇİMİ

UYGULAMA

ÇED ÇALIŞMALARI

SAHA
RAPORU

-7

ÇALIŞMA
ONAYI

TEKLİF

-6

ÖN GÜVENLİK
ANALİZ RAPORU

TASARIM

-5

İNŞAAT
LİSANSI

-3

-1

0

İŞLETME
LİSANSI

DEVREYE ALMA

SON GÜVENLİK
ANALİZ RAPORU VE
TEST SONUÇLARI

-2

İŞLETME ÖNCESİ TESTLER
İNŞAAT, KURULUM, MONTAJ

-4

EKİPMAN İMALATI VE TESLİMAT

ÖN SAHA ÇALIŞMALARI

SÖZLEŞME

DEĞERLENDİRME

SAHA
LİSANSI

ÇED
OLUMLU
KARARI

ÇED
DEĞERLENDİRME

-8

ÇED
RAPORU
ŞARTNAME

ÖN
KALİFİKASYON

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

TEKNOLOJİ
DEĞELENDİRME

2.HALK
TOPLANTISI

-9

SAHA VERİ TOPLAMA

1.HALK
TOPLANTISI

-10

TASLAK

-11

SAHA
ÇALIŞMALARI

SAHA
BELİRLEME

-12

Şekil 2. İlk Nükleer Santral Projesi için Tipik Bir Genel Zaman Çizelgesi

ANA YÜKLENİCİ
VE ALT
TEDARİKÇİLER

ASIL

YILLAR
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mesi, dünyada bulunan ticari nükleer santral sistemlerinin
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve ülke şartları da
dikkate alınacak şekilde olumlu ve olumsuz yanlarının
çıkartılarak dokümante edilmesinden oluşmaktadır. Teknoloji değerlendirmesi, teknik hususların yanı sıra yakıt,
yedek parça, işletme, yerli katkı, finansal hususlar gibi
mevcut santral modelleri ile ilgili birçok konuyu dikkate
almalıdır. Bu çalışma, aslında ileriki aşamalarda ülkenin
tercih edeceği teknolojiye temel oluşturacaktır.

3. FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI
İlk nükleer santral projesinde daha detaylı çalışmalara
başlamadan önce, yatırım öncesi fizibilite çalışmalarının
yapılması gerekmektedir [7]. Ön yatırım çalışması olarak
da adlandırılan fizibilite çalışmaları; bir ülkede her biri giderek artan katılım, taahhüt ve harcamaları temsil eden
bir programdaki ikinci önemli adımı temsil etmektedir.
Tecrübe sahibi olmayan ülkeler bu çalışmayı genellikle
saygın bir danışman firma ile beraber gerçekleştirmeyi
tercih etmektedir. Daha önceki deneyimler, danışmanları
seçmek için gerekli ihale süreci ve çalışmanın sonuçlarını
değerlendirmek için gerekli süre dâhil de olmak üzere, fizibilite sürecinin yaklaşık 2 yıl sürebileceğini göstermiştir.
Fizibilite döneminin erken aşamalarında, kurulacak santral için bir veya iki saha konumunun belirlenmiş olması
da gerekmektedir. Etkili bir fizibilite çalışması, en ekonomik ve yapılabilir nükleer santral ünite kurulu gücünün
ne olması gerektiği, alternatifler ile karşılaştırmalı olarak
detaylı ekonomik beklentilerin, santral sahası ile ilgili
olası sorunların, nükleer enerji santralini kurmak ve işletmek için gerekli organizasyonların, nükleer enerji santrali
idealine kavuşabilmek için gerekli personel ve eğitim ihtiyacının neler olabileceği ve ayrıca nükleer santralin nasıl satın alınacağı ve finanse edileceği sorularına çözüm
oluşturabilmeli ve bütün çalışmaları kapsamlı bir rapor
halinde dokümante edebilmelidir.

4. SAHA ÇALIŞMALARI
Nükleer santral projelerinin geliştirilmesi sırasında önem
taşıyan adımlardan bir tanesi de santral için uygun bir
sahanın seçimi ve tasarım girdisi olarak kullanılacak saha
verilerini belirleyecek çalışmaların yapılmasıdır [8]. Saha
çalışmalarına, teknoloji değerlendirme ile aynı zamanda
ve belki de çok daha önce başlanabilir.
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Saha çalışmalarının en önemli hedefi; maliyeti, çevre etkilerini ve halka olacak riskleri en aza indirecek bir sahanın
seçilmesidir. Saha belirleme çalışmalarını 3 aşamaya ayırmak mümkündür. İlk aşama; bölgesel analiz ve potansiyel
sahaların belirlenmesi, ikinci aşama; potansiyel sahaların
gözden geçirilmesi ve aday sahaların belirlenmesi ve son
aşama da aday sahaların karşılaştırılmasından oluşmaktadır. Bu aşamaların ardından elenmeden kalan sahalar,
tercihe göre puanlanmakta ve sıralanmaktadır. Son saha
seçimi; güvenlik, ekonomi, çevre ve diğer alakalı hususları öngören doğru ve mantıklı hüküm ve kararlar gerektirmektedir. Bu çalışmaların ardından, bütün sonuçları içeren kapsamlı bir raporun hazırlanması da gerekmektedir.
Saha değerlendirme çalışmaları, saha belirleme çalışmalarından sonra başlamakta ve lisanslama otoritesine saha
lisansı başvurusu yapmak amacıyla sahanın nükleer güvenlik bakış açısıyla detaylı değerlendirmesini içermektedir. Saha değerlendirme faaliyetleri sırasında sahanın
ilgili bütün özelliklerine yönelik bilgiler toplanmakta ve
bu bilgiler sistematik bir şekilde geliştirilmektedir. Saha
değerlendirme çalışmaları sonucunda, sorumlu birim
tarafından bir saha raporu hazırlanmakta ve bu rapor lisanslama otoritesine sunulmaktadır.
Saha raporu lisans vermek amacıyla lisanslama otoritesi
tarafından değerlendirilmektedir. Lisanslama otoritesi
değerlendirme sonuçlarına dayanarak resmi veya gayriresmi bir saha kabul lisansı vermektedir.

5. ÇED ÇALIŞMALARI
Birçok ülkede, nükleer lisanslama prosedürlerinin başlatılabilmesi için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin
olumlu bir şekilde tamamlanması gerekmektedir [9, 10].
Veri kaynakları ve bazı analizler açısından ÇED çalışmalarının; saha lisans ve fizibilite çalışmaları ile ortak yanları bulunmaktadır. Bu nedenle, Şekil 2’de ÇED çalışmaları, saha
ve fizibilite çalışmaları ile paralel gerçekleşecek şekilde
gösterilmektedir. Bu süreçlerin sıralamasının ülkeden ülkeye veya nükleer santral kurma teşebbüsünün özelliğine
göre değişiklik gösterebileceği akıldan çıkartılmamalıdır.
ÇED çalışmalarının amacı; tesisin çevresel etkilerini incelemek, gerekiyorsa etkileri iyileştirmeye yönelik geri
beslemede bulunmak ve bu konuların planlama ve karar
alma süreçlerinde dikkate alınmasını sağlamaktadır. ÇED
ayrıca kamuya açıklanan bilginin arttırılmasını ve halk
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dâhil bütün ilgili tarafların proje planlama çalışmalarına
katılmasını sağlamaktadır. ÇED prosedürü, proje ile ilgili
herhangi bir karar içermemekte ve bir nükleer lisanslama
sorununu çözmeye çalışmamaktadır. Amaç karar verme
sürecini desteklemeye yönelik bilgilerin üretilmesidir.
Tipik bir ÇED süreci; ÇED çalışma programının hazırlanması, programın uygulanması ve rapor aşamalarını içermektedir. ÇED programı, çevresel etki değerlendirme
prosedürünün ve gerekli ek çalışmaların yapılması için
hazırlanan bir plandan oluşmaktadır. Plan oluşturulduktan sonra halkın fikri de alınarak onaya sunulmaktadır.
Planın onaylanmasının ardından uygulama aşamasına
geçilerek ÇED raporu için gerekli veriler ve bilgiler toplanmakta ve ardından bu bilgi ve veriler yardımıyla ÇED
raporu oluşturulmaktadır. Rapor aşamasında bulgular
kamunun da dikkatine sunularak, rapora farklı tarafların
katkılarını sağlamak amacıyla yeni bir halk toplantısı düzenlenmektedir. Farklı taraflarında katkılarının toplanmasıyla olgunlaştırılan rapor onaya sunulmaktadır.
İnceleme sonuçlarının olumlu olması durumunda, bazı
ülkelerde ÇED sürecinde toplanan bilgiler de ilave edilerek oluşturulan proje dosyası hükümetin onayına gönderilmektedir. Hükümetin onay vermesini takiben inşaat
lisansı çalışmalarına başlanmaktadır.

6. DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR
İlk aşamalarda karar verilmesi gereken diğer bir önemli
husus da nükleer tesislerin işletmeye alınmadan önce
nükleer güvenlik açısından lisanslanması ve sürekli denetim ve kontrolü için gerekli ilke ve kriterlerin belirlenmesidir. Bu amaçla çok özel bir yasal çerçevenin hazırlanması, uygun yetki ve kalifikasyonlara sahip etkin bir
düzenleyici otoritenin oluşturulması veya böyle bir otorite hali hazırda mevcutsa, bu otoritenin daha da geliştirilmesi gerekmektedir.
Nükleer enerji alanında üçüncü şahıslara karşı hukuki sorumluluğa ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmesi de
büyük önem taşımaktadır. Bu yasal hükümlerin oluşturulması genellikle uluslararası reaktör, santral bileşenleri ve
nükleer yakıt tedariki için bir ön şarttır. Bu konuda çeşitli
uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır. Nükleer enerjiden faydalanan birçok ülkede, herhangi bir nükleer kaza
sonucunda zarara uğrayanların, uğradıkları zararla orantılı olacak şekilde zararlarının karşılanmasına yönelik bir

çeşit özel sorumluluk ve tazminat sistemi benimsenmiştir. Bu özel mevzuat sisteminin dünyada başka bir benzeri
bulunmamaktadır. Diğer elektrik üretim teknolojilerinde,
tehlikeli faaliyetlerden kaynaklanacak zararlara karşı tazminat tutarları normal yasal prensipler ışığında belirlenmektedir. Hâlbuki nükleer tesisler için santral sahibi, tesisinde meydana gelebilecek ve nükleer maddelerin tesis
dışına kaçması ile sonuçlanacak nükleer kazalar sonucunda üçüncü taraflara verdiği zararları “kusursuz mesuliyetle tek başına” yüklenmektedir. Yine de öngörülen tazminat miktarları ve tazminat başvuru süresi için genelde
bazı sınırlar belirlenmektedir. Ayrıca, hazırlanacak yasayı
etkin bir şekilde yürütebilecek yetkili mahkeme altyapısının oluşturulmasına da ihtiyaç duyulmaktadır.
Nükleer enerjiden faydalanmak isteyen ülkelerin; Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması, Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi, Nükleer
Kazaların Erken Bildirimi Sözleşmesi, Bir Kaza veya Radyolojik Acil Durum Söz Konusu Olduğunda Yardım Sağlanmasına İlişkin Sözleşme, Nükleer Güvenlik Sözleşmesi,
Kullanılmış Yakıt Yönetimi Güvenliği ve Radyoaktif Atık
Yönetimi Güvenliği Ortak Sözleşmesi gibi birçok uluslararası anlaşmayı da benimsemesi ve bu anlaşmalara taraf
olmak üzere adımları atması gerekmektedir.

7. TEDARİKÇİLERİN SEÇİMİ
Fizibilite, saha ve ÇED çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından, artık sıra tedarikçilerin seçimine
gelmektedir [11, 12]. Bunun için; ihale şartnamesinin hazırlanması, ihaleye çıkılması, tekliflerin toplanması, tekliflerin değerlendirilmesi, kazanan teklifin açıklanması, sözleşme görüşmeleri ve sözleşmenin imzalanması süreçleri
birbirlerini peşi sıra takip etmektedir. Geçmiş tecrübeler
ışığında, bütün bu faaliyetlerin yaklaşık 2 yıllık bir süreç
alacağı düşünülmektedir. Bu zaman, eğer santral sahibi
iyi organize olup da diğer elektrik üretim teknolojilerinden edindiği tecrübelerini ihale sürecine etkin bir şekilde
aktarabilirse, daha da kısalabilecektir.
Mevcut reaktör türleri, kurulu güçleri ve tedarikçiler hakkında şüpheler varsa, potansiyel tedarikçilere yönelik ön
yeterlilik teklifleri talep etmek yerinde olacaktır.  Bu adım
geçmişte yapılan projelerde çoğu kez ihmal edilmiş de
olsa, aslında çalışmalara olumlu etki sağlayabilmektedir.
Santral sahibi, ön yeterlilik sonucunda tedarikçileri ve alt
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yüklenicilerini daha iyi tanıyabilmekte, onların tecrübe
ve kabiliyetlerini daha iyi anlayabilmektedir. Ön yeterlilik
teklifleri sayesinde, ayrıca sonradan gelecek asıl tekliflerde karşılaşılması muhtemel finansman şartları ve tedarik
kapsamı hakkında çok değerli bilgiler erken aşamalarda
elde edilebilmektedir.
Nükleer santral projelerinin ilk aşamalarında önem taşıyan bir diğer husus da tedarikçi seçimi ile eş zamanlı
olarak belirli bir yakıt döngüsü türüne uzun vadeli karar
verilmesidir. Her ana reaktör tipi, yakıt ve yakıt döngüsü
hizmetleri için özel gereksinimlere sahiptir. Nükleer yakıt üretimi, son derece yüksek kalite standartlarına sahip
olan ve zorlukları hafife alınmaması gereken çok karmaşık bir endüstriyel süreçtir. Bir yakıt üretim tesisinin ekonomik olması için, aynı tür yakıtı kullanan reaktörlerin
belirli bir sayıya ulaşması gerekmektedir. Hatta bu şartlara ulaşılsa ve yerel olarak yakıt üretilmeye başlansa bile,
yabancı tedarikçilere uzun vadeli bir bağımlılığın devam
etmesi büyük olasılıktır.
Bazı santral türleri zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç
duymaktadır. Dünyada zenginleştirme için çok az sayıda kaynak mevcuttur. Aynı şekilde, sadece sınırlı sayıda
ticari kullanılmış yakıt yeniden işleme tesisi bulunmaktadır. Yakıt ve yakıt döngüsü hizmetlerinin tedarik edilmesi konusu, son derece karmaşıktır ve nükleer santral
çalışmalarına başlandığı ilk günden itibaren yakıt tedariki ve hizmetleri için çalışmalarada eş zamanlı bir şekilde
başlanmasını gerektirmektedir. Örneğin ilk reaktör yakıtı zenginleştirme hizmetleri için gerekli teslim süresinin,
santralin yapım süresinden bile daha uzun olabileceği
gözden kaçırılmamalıdır.

8. NÜKLEER LİSANS AŞAMALARI
Şekil 2’den de görülebileceği gibi, fizibilite, saha lisansı ve
ÇED olumlu belgelerinin alınmasının ardından toplanan
bilgilere ve verilere göre oluşturulan hükümet kararı ile
birlikte asıl ana süreçlerden biri olan nükleer lisanslama
çalışmaları resmen başlamaktadır [13].
Lisanslama süreci boyunca santral sahibi; inşa etmekte
olduğu tesisin halka, çevreye ve çalışanlara uygunsuz
riskler oluşturmayacağını lisanslama otoritesine kanıtlamaya (lisanslama otoritesi yetkililerini ikna etmeye)
çalışmaktadır. Özellikle demokrasi kültürüne sahip batı
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devletlerinde, nükleer santral lisanslama çalışmaları, o ülkelerdeki en çetin ve en pahalı izin süreçleri arasında yer
almaktadır. Bugüne kadar dünya üzerinde 400’den fazla
reaktöre işleme lisansı verilmiştir. Yüzlerce lisans başvurusu da değişik sebeplerden ötürü tamamlanamamıştır.
Günümüzde ticari olarak kullanılan nükleer santrallerin
büyük bölümünün kökeni ABD tasarımları olduğu için,
birçok ülke ABD lisanslama sürecinin değişik varyantlarını kendisine adapte etmiş ve bu süreçleri daha da geliştirerek kullana gelmiştir. ABD kökenli bu yönteme çok
aşamalı lisanslama süreci adı verilmektedir. Çok aşamalı
lisanslama sürecine göre bir nükleer santralin işletmeye
alınabilmesi için sırasıyla inşaat ve işletme izni süreçlerini
başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
Son yıllarda özellikle yine ABD'de olmak üzere alternatif
bir lisanslama süreci de kullanılmaya başlanmıştır. Buna
göre herhangi bir elektrik üretim şirketi ön saha lisansı
başvurusu yapıp, herhangi bir saha için ön saha lisansı
almakta ve gelecekte kullanım için bu sahayı ayırabilmektedir. Ayrıca herhangi bir tasarımcı, standart tasarımları için lisanslama otoritesine başvurup, standart tasarım
sertifikası alabilmektedir. Daha sonra elektrik şirketi ön
saha lisansı aldığı bir saha için standart tasarım sertifikasına sahip bir reaktörü inşa etmek üzere birleşik inşaat-işletme lisansı için başvurabilmektedir. Bu şekilde inşaat ve
işletme lisansları tek bir lisans altında birleştirilmiş ve ana
lisanslama süreci hızlandırılmış olmaktadır.
Benzer altyapıları kuran ülkeler, kendi lisanslama/düzenleme sistemlerini farklı koşullar altında geliştirmiş ve
her biri farklı yaklaşımlar izlemiştir. Ülkemizde ise 3 aşamalı bir lisanslama yaklaşımının benimsendiği, Resmi
Gazete'de 19.12.1983 tarih ve 18256 sayılı "Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük" ile resmen ilan edilmiş bulunmaktadır. Türkiye'deki süreç kabaca Şekil 3’te
gösterilmektedir [14].
Bu lisanslama sürecine göre nükleer santral kurmak isteyen bir üretim şirketinin, ilk önce santrali kuracağı saha ile
ilgili lisanslama kuruluşunun istediği çalışmaları yaparak
ilgili saha raporlarını hazırlaması ve lisanslama kuruluşuna bir saha lisansı başvurusunda bulunması gerekmektedir. Saha lisansı başvurusunda saha ile ilgili detaylı bilgiler, veriler ve analiz sonuçları sunulmaktadır. Bu veriler
arasında; kurulacak nükleer tesisin kullanılma amacı, yak-
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laşık gücü, hangi reaktör tipleri arasından seçileceği, yer
araştırmalarını yürüten kuruluşların teknik potansiyeli,
seçilen yerin coğrafi durumunu gösteren bölge haritası,
reaktör yakın çevresinin özelliklerini ortaya koyan ayrıntılı
haritalar, sahanın topografik, jeolojik, jeoteknik, hidrolojik, sismolojik ve meteorolojik özelliklerine ilişkin bilgi ve
inceleme sonuçları, sahanın deprem, sel baskını, fırtına
gibi doğal olaylar ve bu olayların ikincil etkileri yönünden
değerlendirilmesine ilişkin bilgiler, olağan ve olağanüstü işletme koşullarıyla kaza hallerinde çevreye salınması
muhtemel sıvı ve gaz radyoaktif atıklardan yöre halkının
radyolojik yönden etkilenmesine ilişkin ön incelemeler
vs. sayılabilir.
Saha çalışmalarından elde edilen sonuçlar lisanslama kuruluşu tarafından incelenerek, olumlu bulunması halinde
elektrik şirketine saha lisansı verilmektedir. Saha lisanslama süreci yaklaşık 2.5-3 yıl sürmektedir.
Saha lisansının ardından, santral ön tasarımının yapılması
ve inşaat lisansı başvurusunda bulunulması gerekmektedir. İnşaat lisansı, yukarıdaki açıklanan ABD kökenli iki
aşamalı yaklaşımdaki "inşaat izni" aşamasına çok benzemektedir. İnşaat lisansı için istenen belgeler arasında; başvuru dilekçesi, sahanın yer lisansı ve ön güvenlik analizi
raporu (PSAR) bulunmaktadır. Güvenlik Analiz Raporları
(SAR), düzenleyici kurumun bir nükleer enerji santralinin
güvenliğini değerlendirmesini sağlayan kalın ciltlerden
oluşan hacimli ve kapsamlı içeriğe sahip bir rapordur. Tipik bir raporda; santralin genel tanıtımı, saha özellikleri,
reaktör tasarımı, yapıların, ekipmanların ve sistemlerin
tasarımları, reaktör soğutma sistemi ve bu sisteme bağlı
diğer sistemlerin tasarımları, mühendislik güvenlik özellikleri, ölçü-kontrol sistemleri, elektrik sistemleri, santral
yardımcı sistemleri, buhar ve enerji çevrim sistemleri,
radyoaktif atık yönetimi, radyasyondan korunma, işletme
yönetimi, ilk test programı, kaza analizleri, ön teknik spesifikasyonlar, kalite temini, insan faktörü mühendisliği,
tasarım-ötesi kaza analizleri ve diğer ekler ile ilgili bölümler bulunmaktadır. Bu aşamada güvenlik analiz raporu
sadece ön tasarım bilgileri ile (santral tasarlandığı gibi)
hazırlanmaktadır.
İnşaat lisansı Şekil 3’te gösterildiği gibi iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Önce nükleer olmayan kısımların inşa
edilebilmesi için sınırlı çalışma izni, daha sonra nükleer
kısımlarda dâhil inşaat çalışmalarının gerçekleştirilebileceği inşaat lisansı verilmektedir.
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9. İNŞAAT AŞAMALARI
Nükleer santral inşaat süreci; ekipman ve sistemlerin
imalatı, binaların inşası, santral bileşenlerinin kurulum ve
montajı vs. için gerekli faaliyetlerden oluşmaktadır [15,
16]. Santral inşası, proje zaman planındaki en uzun ve en
önemli süreçtir. Çoğu zaman ileri yöntemler kullanılarak
(örneğin çok boyutlu proje yönetimi vs.) inşaat süreci
optimize edilmeye çalışılmaktadır. İnşaat süresince
yapılan bazı hataların ileriki aşamalarda düzeltilmeleri
çok zor ve çok masraflı olabilmektedir. Dolayısıyla kalite
kontrol prensiplerinin özenle kullanılması hayati önem
taşımaktadır.
Nükleer santral inşası, insan kaynağı ihtiyacının en tepe
noktasında, 2000’e yakın vasıflı ve tecrübeli çalışana ihtiyaç duymaktadır. Farklı milletlerden ve kültürlerden insanların yönetimi çok etkin yönetsel yöntemlerinin kullanılmasını gerektirmektedir.
Şekil 4, tipik bir nükleer santral için inşaat aşamalarını
basitleştirilmiş olarak göstermektedir. Bu şekilden de
görülebileceği gibi, saha çalışmalarının ilk aşamalarında,
ofis binaları, atölyeler, geçici yollar, beton fabrikası, inşaat
elektrik altyapısı, aydınlatma, inşaat ve içme suyu altyapısı, iletişim, işçiler için yaşam alanı gibi yoğun bir saha
altyapı çalışmasına girişilmektedir.
İlk yapısal betonun dökülmesi, santral inşasında önemli
bir kilometre taşı niteliğindedir. Daha sonra paralel aktiviteler olarak reaktör, yardımcı sistemler ve türbin-generatör binalarının yapısal bölümlerinin inşası ile devam
edilmektedir. Beton işleri için en yoğun zaman, ilk yapısal
betonun dökülmesini takip eden yıl iken, duvar işleri ve
iç cephe çalışmaları için en yoğun dönem üçüncü yılda
gerçekleşmektedir.
Binaların iç mekan işlerinin ve kurulacak ekipmanlar için
dokümantasyonun tamamlanmasının ardından, ekipman, sistem ve bileşenlerin montaj ve kurulumuna geçilmektedir. Bu süreç için en yoğun yıl inşaata başladıktan
yaklaşık 3.5-4 yıl sonra olup, 1500’e yakın vasıflı işgücüne
ihtiyaç duymaktadır. Ekipman kurulum ve montajında çalışacak mekanikçilerin ve elektrikçilerin belirli bir yüzdesinin ilgili kod, standart ve kriterler hakkında bilgili olması
önem taşımaktadır. Özellikle reaktör binası ile ilgili ekipman, sistem ve bileşenlerin montajı çok özel niteliklere
sahip bulunmaktadır ve çok hassas tolerans ve hizalama
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gereklerine sahiptir. Ayrıca ileri ve hassas kaynak tekniklerinin kullanılma ihtiyacı, bazı açılardan işgücünü zorlayıcı niteliklerde olabilmektedir.
Yine bu aşamada, kurulum ve montaj işlerine aktif katılım
sağlanarak, gelecekte santralin işletme ve bakımını üstlenecek personelin yetiştirilmesi de sağlanabilmektedir.
Şekil 4’te gösterilen programa göre inşaat, kurulum ve
montaj işlerinin tamamlanmasının ardından; ticari işletmeye hazırlık amacıyla sistem ve bileşenlerin test edilmesine başlanmaktadır. Devreye alma sürecinin başlangıcını
işaret eden bu testler nükleer santral projesinin kritik yolu
üzerindedir ve projenin en önemli aşamalarından biri olarak kabul edilmektedir [17, 18].
Santral devreye alma programı genellikle 2 veya 3 faz
olarak uygulanmaktadır. Ön-işletme test programı kapsamında gerçekleştirilen ilk faz; reaktör soğutma sistemi
ve türbin-generatör tarafı arasında herhangi bir etkileşim
olmaksızın bütün sistem ve bileşenlerin ön test ve kontrollerini, ekipmanların, sistemlerin ve alt sistem gruplarının ilk kez çalıştırılmaya başlanmasını içermektedir. Yine
ön-işletme testlerinin bir parçası olarak görülen ikinci fazda, reaktör kalbine yakıt yüklenmeye başlamadan önce
reaktör soğutma suyu ve ikincil soğutma suyu döngüsü
sistemlerinin soğuk ve sıcak fonksiyonel testleri gerçekleştirilmektedir. İşletme öncesi test programı sayesinde
ilk yakıt yükleme, ilk kritiklik ve düşük-güç enerji üretimi
aşamalarının güvenle ve başarıyla gerçekleştirilebilmesi
için gerekli bütün ekipman, sistem ve sistem grupları ile
ilgili kontroller, ölçümler, kalibrasyonlar, ince ayarlar, kurulumlar ve fonksiyonel testler tamamlanmaktadır.
İlk işletme test programı olarak tanımlanan üçüncü faz
testlerde reaktör kalbine yakıt yüklenmesi, ilk enerji üretimi öncesi soğuk ve sıcak testler, santralin ilk kez kritik hale
getirilmesi ve ilk deneme işletmesi gerçekleştirilmektedir.
Bu faz santralin ticari işletmeye geçmesine kadar devam
etmektedir.
Bütün bu testler gerçekleştirilirken, tasarım dokümanları,
güvenlik ve güvenilirlik analizleri dikkate alınmakta,
testlerin sonuçları detaylı bir şekilde dokümante
edilmektedir.
Önceki projelerden elde edilen tecrübeler, nükleer santral işine yeni giren bir ülkenin, inşaat başlangıcından
santralin devreye alınmasına kadar en az 4, en fazla 6.5
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olmak üzere ortalama 5 yıllık bir süreye ihtiyaç duyacağını göstermektedir. Diğer yandan, kötü yönetilen projeler
arasında yılan hikâyesine dönen ve yıllarca tamamlanamayan, hatta inşaatın önemli bir bölümü tamamlandığı
halde iptal edilen santral projeleri de bulunmaktadır.

10. İŞLETME LİSANSI SÜRECİ
Santral devreye alma ve işletme öncesi test çalışmaları
ile beraber santral işletme lisansı süreci de başlamaktadır. Bu süreç yukarıda açıklanan ABD kökenli iki aşamalı
yöntemin "işletme izni" aşaması ile aynı bulunmaktadır.
Bu aşamada izinler aşağıda listelenen üç adımla tamamlanmaktadır:
• Hizmete sokma izni,
• Yakıt yükleme ve deneme işletmesine başlama izni,
• Tam güçte çalışma izni ve işletme lisansı.
Her adım için lisanslama otoritesine (TAEK) ayrı ayrı başvurulması gerekmektedir [14]. Hizmete sokma izni süreci
bir başvuru dilekçesi ile başlamaktadır. Bu dilekçeye; bileşen ve sistemlerin son tasarım bilgilerinin, söz konusu
bileşen ve sistemlerin kalite kontrolü ve teminiyle ilgili
belgelerin, hizmete sokma programının, işletme öncesi
deneme sonuçlarının, hizmete sokma personelinin yeterliliğini ve organizasyonu gösteren belgelerin, işletme
sınırları ve koşullarıyla ilgili ön bilgilerin, bileşen ve sistemlerin işletme yönerge ve yöntemlerinin ve nükleer
güvenlik konusundaki gelişme ve uygulamalar dikkate
alınarak gerekli görülen diğer ek bilgilerin eklenmesi istenmektedir.
Yakıt yükleme ve deneme işletmesine başlama izni için
başvuru dilekçesi ve son güvenlik analizi raporunun
(FSAR) sunulması gerekmektedir. FSAR yukarıda açıklanan PSAR ile benzer içerikte olup, tek önemli farkı tesisin
inşa edildiği gibi kesin son tasarım bilgilerine dayandırılarak hazırlanmasıdır. Ayrıca bir acil durum planının oluşturulduğu, operatörlerin gerekli tüm eğitimleri aldıkları
ve üçüncü tarafların sorumlulukları da FSAR kapsamında
açıklanmalıdır.
Bazı ülkelerde santrali işletecek operatörlerin de lisanslanması gerekmektedir. Gerekli şartların sağlanmasının
ardından, yakıtın reaktöre yüklenebileceği, reaktörün ilk
kez güç üretmeye başlayabileceği ve tesisin hangi sınırlar ve koşullar altında çalıştırılabileceğini belirten işletme
izni, lisanslama otoritesi tarafından verilmektedir.
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11. SONUÇ
İşletme lisansının alınmasından sonra lisanslama süreci
bitmemektedir. Santral işletmeye geçtikten sonra, nükleer santral sahibi, hem tesisin o anki güvenliği hem de
uzun vadeli güvenilirliği ile ilgili sorumlulukları yerine
getirmeyi kabul edecek, düzenleyici kurum tarafından
sürekli inceleme ve denetimlere tabi olacaktır. Projeye ev
sahipliği yapacak ülke ise nükleer santral projesinin tüm
aşamaları için çok yüksek kalite sağlayan bir politikaya
kendini adamayı kabul edecektir.
Şimdiye kadarki tecrübeler, ilk nükleer enerji projelerinin;
teknik, yönetsel ve finansal nitelikte pek çok zorluklar
içerdiğini göstermiştir. Örneğin ilk projelerde karşılaşılması muhtemel en büyük sorunun kalifiye insan kaynakları konusunda olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla yetişmiş
yerel kaynaklardan olabildiğince etkin bir şekilde faydalanılması, ayrıca yeni insan kaynaklarının yetiştirilmesi için
adımların atılması büyük önem taşımaktadır.
Karşılaşılması muhtemel olan diğer problemler arasında,
genel zaman çizelgesinin kısaltılması yönünde gelen politik kaynaklı talepler ve programı finanse etmek için gerekli olabilecek ilave fon ihtiyacının karşılanması bulunmaktadır. Süreleri kısaltmak belirli şartların karşılanması
durumunda mümkünse de işin kalitesine olacak olumsuz
etkilerinden dolayı tavsiye edilmemektedir. Gerçekçi bir
zaman çizelgesine göre atılacak adımların çok daha iyi
sonuçlar vereceği önemle vurgulanmalıdır. Aslında birçok durumda, burada öngörülen sürelerin üzerine bile
çıkılması muhtemeldir. İlave fonlara, örneğin kalite kontrolleri, güvenlik incelemelerinin sonucunda gerekli olabilecek değişiklikler veya ihtiyaç duyulabilecek dış kaynaklı
teknik destek yüzünden başvurulabilmektedir.
Son söz olarak; bu doküman ilk nükleer santral inşasına
yönelik adımları genel bir şekilde açıklamaya çalışmıştır.
Her bir aşama ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere Kaynakça
bölümünde listelenen yayımlardan ulaşmak mümkündür.
Diğer ülkelerin tecrübelerini ve uzman tavsiyelerini
içeren bu dokümanda açıklananlardan daha farklı bir
yaklaşım izleniyor olması nedeniyle, bazı oluşabilecek
yanlış algıları önlemek amacıyla, ülkemizdeki nükleer
santral çalışmaları ile bu dokümanda anlatılanların
örtüşmediğini de ifade etmek gerekmektedir.
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REAKTÖRLER

Nükleer Güç Santralleri ve Güvenlik
Ali Gökmen*

1. GİRİŞ
Atom çekirdeğinin parçalanması sonucu açığa çıkan ısı
enerjsinin elektrik enerjisine çevrildiği nükleer güç santrallerini Türkiye'de kurma girişimleri 1970’li yıllarda başladı. Bu santrallerin yüksek kurulum ve söküm maliyeti,
güvenliği, radyoaktif atıklarının binlerce yıl insan sağlığı
ve çevreyi olumsuz etkilemeden saklanması zorunluluğu,
bir kaza anında çevreye verebileceği zarar, ilgili kaygılar
ve yetersizlikler nükleer güç santrallerinin kurulmasının
önündeki engelleri oluşturdu. Son 10 yılda Akkuyu, Sinop
ve İğneada’da yeni nükleer santraller kurma girişimleri
yeniden gündeme gelmiştir. Nükleer güç santrallerinin
tasarımlarında dünyada ilk işletmeye girdiği 1950'li yıllardan günümüze çok önemli bir değişim olmamıştır. Temel
olarak nükleer tepkime sonucu açığa çıkan ısı enerjisi
ile bir akışkan (su) ısıtılarak elde edilen yüksek basınçlı
buharla önce mekanik sonra da elektrik enerjisine çev*
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rilmektedir. Sistemin verimliliği ilk günlerdeki gibi %30
cıvarındadır. Enerjinin %70'i doğaya atık enerji olarak verilmektedir. Nükleer güç santral teknolojisinde en önemli
gelişme bu santrallerin güvenliklelerinin arttırılması ile
ilgilidir. Yeni üçüncü nesil reaktörler son derece karmaşık
bir teknoloji ile tasarlanmaktadır. Dördüncü nesil reaktörler henüz araştırma aşamasındadır. Bu yazıda dünyada
var olan ve araştırma aşamasında olan yeni teknolojiler
ve bunların güvenlikleri değerlendirilmiştir.

2. NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ
Nükleer güç santralleri atom çekirdeğinin bölünmesi, fisyon ile açığa çıkan yüksek ısının konvansiyonel fosil yakıt (kömür, doğal gaz) santrallerinde olduğu gibi elektrik
enerjisine çevrilmesi ile çalışmaktadır. Burada kömür santrallerinin kazanları nükleer reaktör kalbi ile değiştirilmiştir.
Ağır bir atomun çekirdeği çeşitli şekillerde bölünebilir.
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Aşağıda uranyum-235 çekirdeğini (235U) bölünmesi ile
oluşan tepkimelerden sadece ikisi gösterilmiştir:
1n + 235U* 236U* 137Te + 97Zr + 2n
1n + 235U* 236U* 142Ba + 91Kr + 3n
İlk tepkimede 235U çekirdeği yavaşlatılmış nötron ile tepkimeye girmekte ve uyarılmış 236U* çekirdeğine dönüşmektedir. Kararsız bir yapıda olan 236U çekirdeği telleryum-137 (137Te) ve zirkonyum-97 (97Zr) çekirdeklerine
bölünmekte ve bu sırada da 2 nötron açığa çıkmaktadır.
İkinci tepkimede ise uyarılmış haldeki 236U* çekirdeği baryum-142 (142Ba) ve kripton-91 (91Kr) çekirdeklerine bölünmekte ve 3 nötron açığa çıkmaktadır. Bu tepkimelerde
oluşan çekirdeklere bölünme ürünleri, 137Te, 97Zr, 142Ba,
91Kr (fission products) denilmektedir. Radyoaktif olan
bölünme ürünleri yakıt çubukları içinde birikmektedir.
U çekirdeğinin bölünmesi sonucu oluşan iki çekirdeğin (+) yüklü olması birbirlerini yüksek bir enerji ile ters
yönde itmesine neden olmaktadır. Nükleer enerji, pozitif
elektrik yüklü bu bölünme ürünlerinin kinetik enerjisinden oluşmaktadır. Nükleer santrallerde açığa çıkan enerji,
kömür santrallerinde birim kütlenin yanması ile açığa çıkan enerjiye göre milyon kez daha yüksektir. Nükleer güç
santrallerinden çıkan atığın hacmide kömür santrallerine
göre milyon kez küçük olmaktadır. Daha sonra da açıklanacağı gibi nükleer atıkların radyoaktif olması ve bunun
canlı hayatına zarar verebileceği için güvenli olarak binlerce yıl saklanması gerekmektedir.

236

Nükleer bölünme bir nötronun 235U çekirdeği ile tepkimeye girmesi ile başlamakta, her bölünmede 2 ve
daha fazla yeni nötron salınmaktadır. Yeni nötronlar ortamdaki diğer 235U çekirdekleri ile tepkimeye girerek ve
daha çok sayıda nötron çıkmasına neden olmaktadır.
Nötron-çekirdek tepkimesinin zincirleme olarak devam
edebilmesi için 235U kütlesinin kritik bir değerde olması
gerekmektedir. Bu kritik kütle 235U için 64 kg’dır. Kritik
kütlenin üzerindeki kütlede nükleer tepkime zincirleme
olarak sürmekte ve bir anda çok yüksek bir enerji açığa
çıkmaktadır.
Kritik kütlenin altındaki kütlede kütle-yüzey oranı küçük
olduğu için oluşan nötronlar ortamdan kaçmakta ve nükleer tepkime devam edememektedir. Kütlenin kritik değerde olması durumunda ise nötronların üretilme hızı ile
ortamdan kaçma hızları birbirine eşit olmakta ve enerji
üretimi kararlı hale gelmektedir. Kütlenin kritik değerin
üzerinde olması durumu ise nükleer bomba etkisi yaratmakta, bir anda çok yüksek bir enerji açığa çıkmaktadır.
Kütle-yüzey arasındaki ilişki Şekil 1'de gösterilmiştir.
İkinci Dünya Savaşını bitiren, 6 Ağustos 1945 tarihinde
ABD’nin Japonyada Hiroşima’ya attığı “Little Boy” adlı
nükleer bomba 64 kg 235U içeriyordu. Hiroşima’ya atılan
bombanın gücü 16-kiloton, yani 16.000 ton dinamitin
tahrip gücünde idi.
1950’li yıllardan sonra nükleer gücün kontrollü olarak kullanıldığı nükleer enerji santralleri geliştirildi. Bu santrallerde nötron üretilme hızları kritik değerde tutulmaktadır.

Şekil 1. Çekirdek Bölünmesinde Kritikaltı (Subcritical), Kritik (Critical) ve Kritiküstü (Süpercritical) Kütle
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3. NÜKLEER REAKTÖRÜN BİLEŞENLERİ
Yakıt: Nükleer bölünme özelliği bulunan 235U doğal uranyumun sadece %0.7’sini oluşturmaktadır. Uranyumun
geri kalanı 238U izotopundan oluşmaktadır. 235U izotopunun nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılabilmesi
için zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla uranyum, gaz halindeki uranyum hekzaflorür'e çevrilmektedir. İki izotopun 235U ve 238U gaz halindeki bileşikleri difüzyon tekniği ile birbirinden ayrılmaktadır. Yakıt olarak
kullanılan 235U bu teknikle %3.5-5 arasında zenginleştirilmektedir. Zenginleştirilen uranyum daha sonra katı
haldeki uranyum dioksit çevrilmekte ve yakıt çubuklarına
dönüştürülmektedir. Genellikle UO2 etrafı seramik kaplı
peletler (1 cm çapında 1.5 cm uzunluğunda), zirkonyum
alaşımından yapılmış tüpler içinde yakıt çubukları olarak
düzenlenmektedir. Zirkonyum korozyona karşı dirençli, nötronlara geçirgen olduğu için nükleer endüstride
yaygın olarak kullanılmaktadır. Yakıt çubukları da reaktör
kalbindeki yakıt demetini oluşturmaktadır. 1000 MWe
gücündeki bir reaktörde 18 milyon üzerinde pelet 51.000
yakıt çubuğu içene yerleştirilmiştir. 200-300 yakıt çubuğu
birleştirilerek 150-250 adet yakıt demetini oluşturmaktadır. 1000 MW gücündeki bir reaktörde toplam 80-100 ton
uranyum bulunmaktadır.
Yeni yakıtla yüklenmiş bir reaktörde nötronlarla tepkimenin başlatılması gerekmektedir. Genellikle nötronlar
berilyum ile karıştırılmış alfa parçacığı (helyum çekirdeği) ışıması yapan radyoaktif radyum, polonyum veya
diğer alfa parçacığı üreten maddelerden elde edilmektedir. Alfa parçacıkları berilyum (9Be) ile tepkimeye girerek (9Be+4He12C+n) nötron salınmakta, berilyum-9’da
karbon-12’ye dönüşmektedir. Reaktörü tekrar başlatmak
için kullanılmış yakıt çubukları da yeterli nötron sağlayabilmektedir.
Nötron Yavaşlatıcı: Nükleer tepkime ile oluşan nötronlar
yüksek enerji ile salınmaktadır. Nükleer bölünmeyi sağlayan nötronların düşük enerjide olması halinde soğurulma olasılıkları 500 misli artmaktadır. Bu amaçla reaktör kalbine nötronları yavaşlatmak için uygun maddeler
koyulmaktadır. En etkin nötron yavaşlatıcı olarak su (H2O)
kullanılmaktadır. Su içindeki hidrojen ile çarpışan nötronlar enerjilerini etkin biçimde kaybederek yavaşlamaktadır. Diğer nötron yavaşlatıcılar ağır su (hidrojen yerine
dötöryum içeren su, D2O) ve grafittir. Grafit ise karbondan
oluşmaktadır.
Kontrol Çubukları: Nükleer tepkimenin hızını kontrol
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etmek için nötron-soğurucu boron, kadmiyum veya hafniyum gibi elementler reaktör kalbine yerleştirilmektedir. Kontrol çubukları aktif olarak yakıt çubukları arasına
sokularak veya çekilerek nötron popülasyonu reaktörün
eşik değerinde kalması sağlanmaktadır. İkincil kontrol
sistemi nükleer reaktör kalbini soğutan suyun içine ilave
edilen boron ile sağlanabilmektedir. Soğutucudaki boron
derişimi yakıt tükendikçe değiştirilmektedir.
Soğutucu: Reaktör kalbinde oluşan ısının transferi için
akışkan bir maddeye ihtiyaç vardır. Reaktör kalbinde en
çok kullanılan akışkanlar, reaktör tipine bağlı olarak su
(hafif veya ağır su), gaz veya sodyum gibi sıvı metallerdir.
Su reaktörlerinde soğutucu nötron yavaşlatıcı olarak da
işlev görmektedir.
Basınç Kabı veya Basınç Tüpleri: Genellikle reaktör kalbi çok güçlü bir çelik kabın içine yerleştirilmektedir. Yakıt
elemanları ve nötron yavaşlatıcı ve soğutucu basınç tüpleri içine de yerleştirilebilmektedir.
Buhar Üretici: Nükleer güç santrallerinde reaktör kalbindeki yüksek sıcaklıktaki akışkandan (su, sıvı sodyum,
vb) ısı transferi yapılarak su kaynatılmakta, elde edilen
buhardan elektrik enerjisi elde edilmektedir. Nükleer güç
santralinin teknolojisine göre buhar üretimi birincil (reaktör kalbi) veya ikincil buhar jenaratöründe yapılmaktadır.
Isı eşanjörü arabaların radyatörlerine benzeyen ancak
çok yüksek kapasiteli ısı değiştiricileridir. Yüksek basınçlı buhar türbinlerde mekanik enerjiye dönüştürüdükten
sonra deniz veya akarsulardan alınan suyla soğutulmakta
ve yoğunlaşan buhar, sıvı olarak buhar jenaratörüne geri
döndürülmektedir.
Reaktör Kabı: Reaktör kalbi ve buna bağlı buhar jeneratörleri dış müdahalelerden korumak ve bir kaza durumundan çevreye zarar vermemesi için bir koruma kabı
içine yerleştirilmektedir. Genellikle bu kap 1 m kalınlığında beton ve çelikten yapılmaktadır. Yeni Rus ve diğer bazı
reaktörlerde reaktör kalbinin erimesi durumunda bunu
tutacak bir yapı da eklenmektedir.
Nükleer Güç Santrallerinin Yakıt Yüklenmesi: Reaktörlerin çoğu tükenen yakıtlarının yenilenmesi için 12, 18
veya 24 ayda bir kapatılmaktadır. Kapatılma işlemi 235U
miktarı dörtte bir veya üçte bir oranına düştüğünde yapılmaktadır. Ağır su yavaşlatıcı kullanılan reaktör tiplerinde basınç tüpleri içinde bulunan yakıt elemanları reaktör
kapatılmadan değiştirilebilmektedir.
Nükleer Güç Reaktörlerinin Güç Birimleri: Güç birimi
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olarak MW kullanılmaktadır. MW saniyede üretilen 1 milyon Jül enerjidir. Enerji üç birimle ölçülmektedir. Toplam
güç MWt, brüt elektrik gücü MWe ve net elektrik gücü
MWe olarak ölçülmektedir.
•

Toplam ısısal güç, MWt nükleer reaktörün kalbinde
oluşan gücün buhara çevrilen toplam enerjidir.

•

Brüt elektrik güç, MWe buhar türbünü ile çevrilen
elektrik jenaratöründen elde edilen güçtür ve denizden veya akarsudan alınan suyun sıcaklığına bağlıdır.
Soğuk su ile soğutulan santralin gücü daha ılık su ile
soğutulan santralinkinden daha yüksektir.

•

Net elektrik güç, MWe elektrik hattına gönderilen
güçtür.

Isısal Verimlilik (%): Brüt ısısal gücün (MWe) toplam ısısal güce (MWt) oranıdır. MWt ve MWe arasındaki fark doğaya salınan atık ısı enerjisidir. Nükleer santrallerin verimliği deniz veya akarsuyun sıcaklığına bağlı olarak %33-37
arasındadır.

terilmiştir. Reaktör kalbindeki 325°C ve 150 atmosfer basınçtaki su ikincil ısı değiştiriciye pompalanmaktadır. Bu
buharlaşma kabındaki su reaktör kalbinden gelen yüksek
sıcaklıktaki sudan enerji transfer edilerek kaynatılmakta
ve buhar üretilmektedir. Buhar, elektrik jeneratörünün
türbinlerini döndürmek için kullanılmaktadır. Reaktör kalbi ve buhar jeneratörü güçlendirilmiş betondan yapılmış
reaktör kabı içinde bulunmaktadır.
Buhar türbününün girişindeki yüksek basınçlı buhar yoğunlaştırma kabında soğutularak basıncı düşürülmektedir. Buradaki soğutma işlemi denizden veya doğal bir su
kaynağından pompalanan suyla yapılmaktadır. Nükleer
enerjinin %30 cıvarında elektrik enerjisi elde edilirken geriye kalan %70 doğaya atık ısı olarak verilmektedir.
B. Kaynayan Su Reaktörleri (Boiling Water Reactor,
BWR)
Bu tasarım Basınçlı Su Reaktörleri ile çok yakın benzerlik
göstermektedir. BWR tipinde reaktör kalbi 75 atmosfer

4. NÜKLEER SANTRAL TİPLERİ

Kontrol Çubuğu Sürücü

A. Basınçlı Su Reaktörleri (Pressurized Water Reactor,
PWR): Dünyadaki en yaygın nükleer güç santral tipidir. İlk
olarak nükleer güçle çalışan denizaltılarda kullanılmıştır.
Soğutucu ve nötron yavaşlatıcı olarak hafif su kullanılmaktadır. Reaktör kalbinde oluşan ısıyı çok yüksek basınç altında dolaştıran birincil soğutma sistemi ve bu ısıyı
elektrik jeneratöü için buhara çeviren ikincil devreden
oluşmaktadır. Türkiye’de kurulacak nükleer güç santrallerinin tümü PWR reaktörüdür. Rusya’da bu tip reaktörler
VVER olarak adlandırılmaktadır.

Su

Kontrol Çubuğu

Basınçlı su reaktörünün kalbi Şekil 2’de gösterilmektedir.
Yakıt demetlerinin arasında nükleer reaktörü kritik değerinde tutmayı sağlayan kontrol çubukları bulunmaktadır.
Nükleer reaktör kalbinde suyun sıcaklığı 325°C düzeyindedir. Bu sıcaklıkta suyun kaynamaması için basınç 150
atmosferdir.
Eğer reaktör kalbinde basınç düşerse, su buhar haline dönüşerek nükleer tepkime hızı düşürmektedir. Bu negatif
geri besleme (reaktör kalbinde buharın artması ile tepkime hızının düşmesi) nükleer reaktörlerin güvenliği için
kullanılabilmektedir. İkinci bir güvenlik önlemi de soğutma suyuna boron (nötron emici) ilavesidir.
Basınçlı Güç Santralı (PWR) şematik olarak Şekil 3’te gös-

Yakıt Demeti

Su
Nötron Yavaşlatıcı ve
Soğutucu

Şekil 2. Basınçlı Su Reaktörü Kalbinin Şemasıe
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Reaktör Kabı

Buhar
Yoğunlaştırıcı

Reaktör
sı

Çekirdeği

Pompa

değiştirici
Su

Pompa

Pompa

27 0C

Deniz
Suyu

38 0C

Şekil 3. Basınçlı Su Nükleer Güç Santralı Şeması

basınçta ve 285°C’de tutulmaktadır. Suyun %12-15 kadarı reaktör kalbinin üstünde buhar fazında tutulmaktadır.
Gaz fazındaki su nedeni ile reaktör kalbinde nötron yavaşlatılma kapasitesi düşmekte ve reaktör daha düşük
verimde çalıştırılmaktadır. Kaynayan su reaktörlerinin
kalbinde 140 ton uranyum bulunmaktadır.
C. Basınçlı Ağır Su Reaktörü (Pressurized Heavy Water
Reactor, PHWR)
PHWR tasarımı 1950’li yıllarda Kanada’da CANDU, 1980’li
yıllarda da Hindistan’da geliştirildi. PHWR genellikle doğal uranyum (%0.7 235U) kullanmaktadır. Nötronları yavaşlatmak için hidrojenli su yerine döteryumlu su kulla-
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nılmaktadır. Hidrojenli suyun (H2O) molekül ağırlığı 18,
döteryumlu suyun (D2O) molekül ağırlığı 20 g/mol’dür.
PHWR tasarımında birim uranyum için üretilen enerji
PWR tasarımına göre daha yüksek olmakla birlikte daha
çok nükleer atık üretilmektedir. Nötron yavaşlatıcı olarak
kullanılan D2O kapalı bir kapta (calandria) bulundurulmakta, bu kaba yatay olarak daldırılmış, yüksek basınca
dayanıklı tüplerin içinde zirkonyum alaşımı ile kaplanmış
yakıt elemanları bulunmaktadır. Yüksek basınçtaki ağır su
(D2O) 2900C kadar ısıtılarak ikinci bir devrede elektrik türbinleri için buhar elde edilmektedir. Herhangi bir basınç
tüpü sistemden izole edilerek tüm reaktör kapatılmadan
yakıt elemanları değiştirilebilmektedir.
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CANDU reaktörleri çeşitli yakıt tiplerini kullanabilmektedir. Zenginleştirme fabrikalarının fakirleştirilmiş 235U
yakıtını, Basınçlı Su Reaktörlerinin atıklarını, toryumu
kullanabilmektedir. 4000 MW gücündeki bir nükleer güç
santralinin atıkları 1000 MW gücündeki bir CANDU reaktörü için yeterlidir.
D. Gelişmiş Gaz-Soğutmalı Reaktör (Advanced GasCooled Reactor, AGR)
Bu reaktör tipi ikinci nesil İngiliz yapımı gaz-soğutmalı
reaktörler olup grafit yavaşlatıcı ve birincil soğutma sisteminde karbon dioksit kullanılmaktadır. Yüzde 2.5-3
zenginleştirilmiş 235U yakıtı pelet halinde paslanmaz çelik
tüpler içine yerleştirilmiştir. Karbon dioksit reaktör kalbinde 650°C dolaştırılmakta ve buhar jeneratörüne girmektedir. Reaktör kalbi ve buhar jeneratörü beton ve çelikten
üretilmiş reaktör kalbinin içinde bulunmaktadır. Kontrol
çubukları grafit soğutucu arasına girmektedir. İkincil kapatma sisteminde grafit yavaşlatıcı içine azot enjekte
edilmektedir.
Magnox reaktörleri grafit yavaşlatıcı karbon dioksit soğutmalı bir sistem olup yakıt olarak doğal uranyum kullanmaktadır. Su ikinci bir soğutucudur. İngiltere’nin son
Magnox reaktörü 2015 sonunda sökülmüştür.
E. Gelişmiş Reaktörler
Birinci nesil nükleer reaktörler 1950-1960 arasında geliştirildi. Bu neslin son reaktörü 2015 yılında kapatıldı.
Bu reaktörlerde doğal uranyum yakıt olarak, grafit nötron yavaşlatıcı olarak kullanılmıştır. İkinci nesil reaktörler
Amerikan donanmasında ve işletimde olan diğer reaktörlerdir. Zenginleştirilmiş uranyum yakıtının kullanıldığu bu
nesil reaktörlerde yavaşlatıcı ve soğutucu olarak su kullanıldı. Üçüncü nesil reaktörler Kaynayan Su, Basınçlı Su ve
CANDU reaktör teknolojilerinden türetildi. Bu yeni nesilin
birkaç örneği Japonya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde
çalışmaya başladı. Bunların ikinci nesilden farkı güvenliklerinin arttırılmış olmasıdır.
Dördüncü nesil nükleer reaktörler tasarım aşamasındadır,
henüz işletmede olanı yoktur. Bu tasarımlardan üzerinde
en çok durulanı Hızlı Üretken Reaktörlerdir (Fast Breeder
Reactor). Bu reaktörlerin yakıtı 239Pu hızlı nötronlarla etkileşiminden oluşan 240Pu bölünmekte (fisyon) ve yüksek ısı
enerjisi açığa çıkmaktadır. Birim uranyumdan elde edilen
enerji konvansiyonel reaktör teknolojilerine göre 60 misli fazla olmakla birlikte bu reaktörlerin yapım maliyetleri
çok yüksektir. Bu tip reaktörlerde nötronlar hızlı olduğu

için su, grafit gibi yavaşlatıcılar kullanılmasına gerek kalmamaktadır. Reaktör kalbindeki ısıyı transfer etmek yerine birincil soğutma sisteminde sodyum veya diğer alternatif seçenekler de geliştirilmektedir. Her bölünmeden
ortalama 2.7 yeni nötron oluşmaktadır. Nükleer tepkime
ile azalan 239Pu yakıt çubuklarında bulunan 238U izotopunun nötronlarla tepkimesinden elde edilmektedir: 238U
nötron soğurarak 239U dönüşmekte ve bu izotopun ardışık
iki beta ışıması ile önce 239Np, sonra da 239Pu dönüşmektedir. İkinci nesil Hızlı Üretken Reaktörlerde PuO2-UO2 yakıt
olarak kullanılmakta, tükenen 239Pu, 238U’in nötronla tepkimeye girmesinden sağlanmaktadır. Hızlı Üretken Reaktörler enerji ürettikçe kendi yakıtını da sağlamaktadır.
Hızlı Üretken Reaktörleri’nin kendi yakıtlarını üretme
avantajına rağmen, bunların hâlâ çok pahalı olması ve
Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na bir
tehdit oluşturmaktadır. Bu santrallerin dünya çapında
yaygınlaşması nükleer bomba yapımında kullanılan 239Pu
her ülkenin kolaylıkla erişebileceği ve bunun da dünya
barışı için bir tehdit olabileceği endişesi bulunmaktadır.

5. TÜRKİYE’NİN NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ KURMA
GİRİŞİMLERİ
Türkiye 1970 yılından itibaren Nükleer Güç Santralı kurmak üzere çok sayıda girişimde bulunulmuştur. Ancak bu
girişimlerin hiçbirinden sonuç alınamamıştır. Bunun başlıca nedeni de Türkiye hükümetlerinin projenin finansmanı için gereken kaynağı sağlayamamasıdır. Aşağıdaki
tabloda bu girişimler tarih sırasına göre ve projenin gerçekleşmemesinin önündeki engeller listelenmiştir.
Akkuyu’da kurulacak olan VVER-1200 nükleer güç santrali
bir basınçlı su reaktörüdür.

6. NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNDE GÜVENLİK
Nükleer güç santralleri tasarlanmış en karmaşık enerji
sistemidir. Böyle karmaşık sistemler ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın hatasız olabilecekleri söylenemez.1
Amerika’da 1979 yılında meydana gelen Three Mile Island
(TMI) kazası ile ilgili Perrow, “Normal Accidents” kitabında nükleer kazaların karmaşık bir sistemde oluşabilecek
hataların beklenmedik etkileşimleri sonucunda meydana
geldiğini ifade etmektedir.2 Perrow kitabında TMI ile ilişkili olarak şu sonucu çıkarmaktadır: TMI kazası bir nükleer
reaktörün son derece karmaşık yapısından kaynaklanmıştır. Böyle yüksek risk faktörü içeren modern sistemler
ne kadar iyi işletilirse işletilsin kaza olmasına açıktır. Bu
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Yıl

Adı

Güç (MWe)

1970

Durumu

300

Gerçekleşmedi.

80

Gerçekleşmedi.

1973

Tanıtım reaktörü

1976

Akkuyu

Akkuyu nükleer güç santralinin kurulması için lisans verildi.

1980

Akkuyu

1976’da başlayan proje hükümet tarafından finans garantisi verilmediği için iptal
edildi

1993

Akkuyu

Yapımı için yatırım projesinde yer aldı
Üç kuruluş teklif verdi:

1996

Akkuyu

2000

1. Westinghouse + Mitsubishi (Amerika ve Japonya)
2. AECL (Kanada)
3. Framatom + Siemens (Fransa ve Almanya)

1998-2000

Akkuyu

2000

Proje teklifleri için karar 8 kez ertelendi. Proje kaynak yetersizliği nedeni ile iptal
edildi.

2006

Sinop

4500

İlk 100 MWe teknoloji tanıtım reaktörü ve 5000 MWe güç reaktörü kurulmasına
karar verildi. 2012 kamu-özel girişimi ile işletmeye girecek dendi, gerçekleşmedi.

2006

Akkuyu

750 (CANDU)
4500 (PWR)

Üç adet toplam 4500 MWe gücünde nükleer santral 2012-2015 arasında
işletmeye açılması kararı alındı. İlk adım olarak 2 adet 750 MWe gücünde Kanada
CANDU reaktörü kurulmasına karar verildi.

2007

Nükleer Güç Santrallerinin yapımı ve işletilmesinden Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu, elektrik enerjsisinin satın alınmasından TETAŞ, radyoaktif atıklardan
URAH, reaktörlerin sökümünden ICH kurumları yetkilendirildi.

2008

Amerika ve Türkiye arasında nükleer enerji altyapısı anlaşması imzalandı.

2008

Sinop

5000-5600

2010
2010

Güney Kore ve Türkiye arasında nükleer enerjide işbirliği anlaşması imzalandı.
Türkiye ve Rusya devlet başkanları hükümetlerarası anlaşma imzalayarak
Rosatom’a Akkuyu’da yap-sahiplen-işlet modeli ile 4x1200 MW güç santrali için
yetkilendirildi.

Akkuyu

Çin ve Türkiye arasında nükleer enerjide işbirliği anlaşması imzalandı.

2012
2013

Nükleer Teknoloji Merkezi kuruluşu ve 5000-5600 MWe gücünde Türkiye’nin
ikinci nükleer güç santralinin kuruluşu için karar alındı.

Proje ortaklığı: Rosatom %51 hisse, Türk ortaklar Cengiz Holding-Kolin
Construction-JSC Kalyon Construction %49 hisse

Akkuyu

Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu (IAEA), Türkiye ile Bütünleştirilmiş Nükleer
Altyapı Değerlendirmesi (INIR) raporunu çıkardı. Bununla Türkiye’nin ulusal nükleer enerji politikası ve denetim mekanizmasını güçlendirmesi önerildi.

2013
Sinop

2014

Sinop

2014

İğneada

Çin ve Türkiye arasında AP1000 ve CAP1400 reaktör teknolojileri için anlaşma
imzalandı.

2018

Akkuyu

Üç Türk firması ticari anlaşmayı sağlamadığı için Rosatom tarafından reddedildi.

2018

Sinop
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Türk hükümeti Sinop’ta Japon Mitsubishi-Fransız Areva ve Itochu ortaklığı
tarafından 4800 MWe gücündeki Atmea1 reaktörünün kurulmasını onayladı.

2013

Japon ve Türk hükümetleri arasında reaktörün geliştirilmesi için anlaşma
imzalandı

2017 yılında tamamlanması beklenen fizibilite çalışması 2018 yılına, projenin
enerji üretimi 2023 yılına ertelendi.
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Reaktör

Modeli

Ülke

Brüt Elektrik Gücü
(MWe)

Başlama
Tarihi

İşletmeye Alınış
Tarihi

Akkuyu 1

VVER-1200

Rusya

1200

2018

2023

Akkuyu 2

VVER-1200

1200

2019

2023

Akkuyu 3

VVER-1200

1200

2020

2024

Akkuyu 4

VVER-1200

1200

2021

2025

Sinop 1

Atmea1

Sinop 2

Japonya-Fransa

1150

2024 ?

Atmea1

1150

2025 ?

Sinop 3

Atmea1

1150

?

Sinop 4

Atmea1

1150

?

İğneada 1-2

AP1000

Çin-ABD teknolojisi

2x1250

İğneada 3-4

CAP1400

Çin-ABD teknolojisi

2x1400

nedenle, Perrow nükleer güç santrallerinin ya radikal yeni
bir tasarımla güvenli hale getirilmesini, olmuyorsa da bu
teknolojiden tamamen vazgeçilmesini önermektedir.3
Oluşan ciddi kazalar sonucu nükleer santral tasarımına
eklenen güvenlik önlemleri bu santrallerin maliyetlerini
çok artırmıştır. Ancak büyük kazaların oluşmasında insan
faktörünün katkısı çok önemli olmuştur. Çernobil kazası
reaktörü çalıştıran operatörlerin yapmakta oldukları bir
denemenin öngöremedikleri ve fark ettiklerinde kontrol
edemedikleri şekilde gelişmesinden ortaya çıkmıştır.
Bir nükleer güç santralinin atom bombası gibi patlaması mümkün değildir. Nükleer santrallerde kullanılan
yakıt (235U veya 239Pu) bombada olduğu kadar zenginleştirilmemiştir.4
Nükleer reaktörler birkaç nedenden dolayı kaza yaparlar.
Nükleer bir tepkime beklenmedik şekilde ani güç artışı
gösterebilir. Normal koşullarda soğutma sistemi bu aşırı
ısı artışını önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, reaktör
bu güç artışı ile eş zamanlı bir soğutucu sorunu da yaşarsa ve reaktörün kalbi soğutulamazsa, aşırı ısıdan dolayı yakıt çubukları ve bunları tutan reaktör kabı eriyebilir.
Nükleer erime (nuclear meltdown) reaktörün kalbindeki
yüksek radyasyon içeren radyoaktif maddenin dışarıya
sızmasına neden olur.
Reaktörün kapatılmasından sonra soğutmanın bir süre
1
2

3
4

daha devam etmesi gerekmektedir. Bu soğutma için reaktörün elektrik gücü ürettiği ağda elektriğin olması gereklidir. Elektrik ağında elektriğin kesilmesi soğutmanın
aksamasına ve nükleer erimeye neden olabilir. Fukushima kazasına reaktörün bağlı olduğu elektrik ağının da
devre dışı kalması neden olmuştu.
Bir güvenlik önlemi olarak reaktörlerin çoğunda mekanik
bir hata olması durumunda, reaktörler iki gün boyunca
otomatik olarak, dışarıdan müdahaleye gerek olmadan
işletmeye devam ettirilmektedir (pasif reaktör tasarımı).

6.1 Nükleer Reaktörlerin Saldırıya Açık Olması
Askeri müdahalelerin olması durumunda nükleer reaktörler saldırı için hedef olmaktadır. 1980’lerden günümüze Orta Doğu bölgesindeki savaşlarda nükleer reaktörler
başlıca hedef oldular ve aktif oldukları zamanlarda bombalandılar.
•

Amerika’da 1972 yılında bir yolcu uçağını kaçıranlar
uçağı nükleer silahların üretildiği Oak Ridge tesisine
düşürmekle tehdit ettiler. Uçak korsanlarının talebi
uçağın tesise 2.5 km yaklaşması üzerine kabul edildi.

•

İran, 1980 Eylül ayında Irak’taki Al Tuvaitha nükleer tesisini bombaladı.

•

İsrail, 1981 Haziran ayında Irak’ın Osirak nükleer araştırma merkezini bombalayarak yok etti.

Fraçoise, D. M. 2011. “Fukushima: Consequences of Systemic Problems in Nuclear Plant Design,” Economics&Politics Weekly, vol. 46 (13), p. 10-12.
Perrow, C. 1982. “The President’s Commission and the Normal Accident,” in Sils, D. Wolf, C. and Shelanski, V. (Eds), Accident at Three Mile Island: The Human Dimensions, Westview, Boulder
p. 173-184.
Pidgeon, N. 2011. “In Retrospect: Normal Accident,” Nature, vol. 47 (7365), p. 404-405.
World Nuclear Association. “Safety of Nuclear Power Reactors,” http://www.world-nuclear.org/info/inf06.html, son erişim tarihi: 04.07.2018.
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•

Irak, 1984-1987 arasında İran’ın Bushehr nükleer santralini altı kez bombaladı.

•

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Koeberg nükleer güç
santrali yapım halinde iken 8 Ocak 1982 tarihinde bir
terorist örgüt (ANC) tarafından saldırıldı.

•

Amerika 1991 yılında Irak’taki üç reaktörü ve uranyum
zenginleştirme tesisini bombaladı.

•

Irak, 1991 yılında İsrail’in Dimona nükleer güç santraline Scud füzeleri ile saldırdı.

•

İsrail, 2007 Eylül ayında Suriye’de yapılmakta olan nükleer santrali bombaladı.

Amerika’da 11 Eylül sivil hava uçağı saldırıları nükleer
santrallerin güvenliğinde açık olduğunu gösterdi. Santraller uçak çarpmalarına veya bombalamalara karşı dayanıklı olması için yeni güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Reaktör, savaş uçaklarının saldırılara karşı dayanıklı
hale getirildi. Ancak büyük yolcu uçaklarının reaktörlere
çarpması ihtimali halen bir sorun teşkil etmektedir.

6.2 Nükleer Fisyon Reaktör Teknolojisindeki
İyileştirmeler
Yeni reaktörlerin güvenliği sürekli iyileştirilmektedir. Bu
tasarımlardan pasif güvenli sistemler operatör müdahalesi veya elektronik uyarı olmadan reaktörü güvenli olarak kapatabilmektedir. Üçüncü nesil (Generation III veya
III+) tasarımlarda reaktör ömrü 60 yıl ve üzerine çıkarılmakta, yüksek ısı transfer verimliliği ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Dördüncü nesil reaktörler daha gelişmiş
güvenlik sistemleri ile tasarlanmaktadır.
Yeni nesil soğutma sistemlerinde tehlike anında üç aşamalı dizel motorlu soğutma sistemleri devreye girmektedir. Soğutma kulelerindeki su doğal akışla reaktör kalbini soğutabilmektedir. Çift reaktör kabuğu da radyoaktif
maddenin dışarı sızmasını önlemektedir.
Ancak güvenlik riskleri en çok yeni nükleer sistemler
üzerinde deneyimi olmayan operatörlerden kaynaklanabilmektedir.

6.3 Nükleer Füzyon Araştırması
Füzyon reaktörleri hidrojen atom çekirdeklerinin birleşerek helyum çekirdeğini oluşturması ile açığa çıkan enerjiyi
kullanmaktadır. Bu reaktörler henüz araştırma aşamasındadır. Henüz füzyon enerjisi ile çalışan bir reaktör yoktur.
Uluslararası Termonükleer Deneme Reaktörü (ITER) ça-
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lışmaları 2007 yılında başladı. Ancak yüksek sıcaklıktaki
plazmanın manyetik alanda sıkıştırılması ve sürekli enerji
eldesi 2050 yılından önce gerçekleşmesi beklenmemektedir.

7. SONUÇ
Nükleer güç santralleri 1950’li yıllardan beri elektrik
enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Nükleer santraller
yoğunlaştırılmış ısı kaynağı olup, bu ısı bir akışkana
transfer edilerek yüksek basınçlı su buharına, sonra buhar
jenaratörü ile mekanik enerjiye ve son olarak da elektrik
enerjisine çevrilmektedir. Enerji üretiminde en karmaşık
sistem olarak geliştirilmiş bir teknolojidir. Enerji üretiminde
açığa çıkan atıklar yüksek radyasyon içerdiğinden yüksek
güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir. Bir kaza
anında bu yüksek radyasyonun doğaya salınması çevre
için ve insan sağlığı için büyük bir risk oluşturmaktadır.
Teknolojik olarak son derece karmaşık bir yapıya
sahip olduğu için planlananın ötesinde beklenmedik
etkileşimler sonucu kazalar oluşabilmektedir. Nükleer
güç santrallerinin üretim sürecinde üç büyük kaza olmuş,
ilki Amerika’da TMI, Rusya’da Çernobil ve Japonya’da
Fukushima kazaları, özellikle son ikisinde çevreye salınan
radyoaktivite ülke sınırları dışında etkili olmuştur. Son
yirmi yılda artan güvenlik önlemleri ile nükleer santral
kurulum maliyetleri 5 misli artmıştır. Füzyon reaaktörü
gibi çevreye etkisi daha sınırlı olan yeni teknolojiler henüz
araştırma aşamasında olup 2050’den önce işletmeye
alınmaları beklenmemektedir.
Türkiye'de kurulmak istenen Akkuyu, Sinop, İğneada nükleer güç santralleri birbirlerinden farklı tasarımları olan
ülkelerden satın alınmaktadır. Bu durumda farklı teknolojilerle kurulacak santrallerin tasarım, işletme ve bakımlarından sorumlu olacak teknik personel arasında iletişim
kurulması, deneyimlerin paylaşması da zor olacaktır.
Nükleer santraller yakıt döngüsü, kurulması, işletimi, kaza
riski ve çıkan atıkların berterafındaki güçlükler ve kurulum ve işletme maliyetlerinin çok yüksek olması, ömrünü tamamladığında yüksek maliyetlerle sökümü, çevre
ve insan sağlığına olumsuz etkileri ve her evresinde dışa
bağımlı olunması gibi nedenlerle tercih edilmemelidir.
Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları çok hızlı gelişmeler olmakta ve maliyetleri azalmaktadır. Ülkemiz bu kaynaklar açısından şanslı konumdadır. Bunlardan daha da
önemlisi enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve israf
edilmemesidir.

ELEŞTİRİ
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Akkuyu mu Ölüm Kuyusu mu?
Nurten Çağlar Yakış1, Oğuz Türkyılmaz2

Ü

lkemizde, geçmişi 1950’li yıllara dayanan, nükleer santral
kurma girişimlerinin önemli
bir aşaması olan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye
Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda
Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine
ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin
Anlaşma”, 12 Mayıs 2010 tarihinde
Ankara’da imzalanmıştır. Anlaşma,
15.7.2010 tarihinde 6007 sayılı Yasa
ile TBMM tarafından kabul edilmiş ve
21.7.2010 tarihinde Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İzleyen süreçte Akkuyu Nükleer Güç
Santrali Projesi (Nükleer Güç Santrali, Radyoaktif Atık Depolama Tesisi,
Rıhtım, Deniz Dolgu Alanı ve Yaşam

Merkezi) hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 01.12.2014 tarih
ve 3688 sayılı işlemiyle ÇED OLUMLU KARARI’ verilmişti. Bakanlığın
bu kararından yalnız beş gün önce
de Çevresel Etki Değerlendirme
Yönetmeliği’nde ciddi değişiklikler
yapılmıştı.
Gelişmiş ülkelerde, tüm yönetsel
işlem ve kararlar için, “Düzenleyici
Etki Analizi” çalışmasını yapmak, yürütmenin görevidir. Pek çok ülkede,
kamu kaynaklarının tahsis edileceği
projelere ve yasal düzenlemelere
dair kararlar, toplum yararının olupolmadığını araştıran, ekonomik ve
sosyal fayda maliyet analizi, maliyet
etkinlik analizi gibi kapsamlı çalış-

1

Serbest Avukat, Hukuk Danışmanı

2

Endüstri Mühendisi - MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı - oguz.turkyilmaz@mmo.org.tr

malara dayanmaktadır. Ülkemizde
de toplum yararı ölçütünün, fayda
maliyet analizi vb. yöntemlerin, ilgili kurumların lisans/ruhsat/izin
verme vb. süreçleri ile ilgili mevzuata eklenmesi gerekmektedir. ÇED
Raporlarının da incelenen yatırımın
çevresel, ekonomik ve toplumsal
etkilerini gerçekten sorgulayan ve
olası risklerin neler olabileceğini ve
nasıl giderilebileceğini araştıran bir
içerikte olmasını, başta yöre sakinleri
olmak üzere yatırımdan etkilenecek
tüm kesimlerin görüşlerini dikkate
alarak hazırlanmasını, mevzuatta bu
doğrultuda düzenlemelerin ivedilikle yapılması zorunludur.
Ancak, birçok önemli düzenleme ve
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yatırım kararında olduğu gibi, ülke
ve toplum üzerinde çok ciddi etkileri
olabilecek ve hatta etkileri ülke sınırlarını da aşan Akkuyu NGS yatırımı
ile ilgili kararlarda; toplum yararı gözetilmemiş ve düzenleyici etki analizi çalışmaları yapılmamış ve halkla
paylaşılmamıştır.

- Projenin atık sorununun çözümsüz olduğu ve başta deprem
olmak üzere bir dizi risk içerdiği, insan hayatı ve çevre felaketi
yaratma riski taşıması nedeniyle
toplum yararına olmadığı ortaya
çıkacak ve kamuoyunun bilgisine
sunulabilecekti.

duğu başka bir şirket üzerinden projeye ortak olmak isteyen şirketlere
danışmanlık hizmet verdiği haberlere konu olmuştu. Türkiye yurttaşlarından titizlikle saklanan bilgilere,
Şirket yöneticileri erişmekte ve yabancı kişi ve kuruluşlarla paylaşabilmektedir.

Bu kapsamda çalışmalar yapılmış olsaydı:

Konuyla ilgili bilgilerin, “devlet sırrı”
olduğu iddiası ve bu iddia ile toplumdan gizlenmesi kabul edilemez.
Çünkü, kapalı kapılar ardında, gizli
görüşmelerle yapılan hiçbir anlaşma,
geliştirilen hiçbir plan ve proje, hangi
gerekçe ile olursa olsun, ülke ve toplum çıkarlarının üzerinde değildir,
hiçbir bilgi ülkenin kurumlarından
ve yurttaşlarından saklanmamalıdır.
Bu bağlamda ticari sözleşmelerin,
Akkuyu NGS, Sinop NGS, TANAP vb.
projelerde görüldüğü gibi; bir tür
“yasal hilelerle” gereği olmadığı halde TBMM onayından geçirip, uluslararası sözleşme niteliği kazandırma
ve ulusal iç hukukun denetimi dışına
çıkarılmasının önlenmesini ve bu
tür mevcut sözleşmelerin toplum ve
ülke çıkarları doğrultusunda değiştirilmesi için çaba gerekmektedir.

Önemli düzenleme ve kararlarda,
düzenleyici etki analizinin yapılacağı
mevzuatta düzenlenmesine karşın,
yönetimde şeffaflık, hesap verilebilirlik, erişilebilirlik gibi kavramların
hayata geçmediğini görmekteyiz.
Sosyal hukuk devletinin gereği olan
ödevler bir yana, yasalar torbalara sokulmakta, birbirleri ile ilgisi olmayan
yüzlerce yasa maddesi “çorba torba”
paketlerle değiştirilmekte, yönetmelikler yasalara değil, yasalar yönetmeliklere uygun hale getirilmekte ve
sonuçta yasalara da gerek duymaksızın KHK’lerle, yasal düzenleme norm
ve hiyerarşisi askıya alınmaktadır.

- Bu projenin dışa bağımlılığı azaltacağı iddiasının tamamıyla gerçek dışı olduğu, ülkemizin enerji arzında payı dörtte biri aşan,
enerji ithalatında payı %36’ya
ulaşan, doğal gaz ithalatının yarısından fazlasının yapıldığı Rusya
Federasyonu'na, bir de nükleer
bağımlılık ekleneceği, genel olarak dışa bağımlılığın, özel olarak
Rusya Federasyonuna bağımlılığın katmerlenerek artacağı,
- Kurulması öngörülen NGS’de üretilecek elektriğin yarısını 12.35
ABD senti/kilowatsaat bedelle
alma taahhüdü verilmiştir. Bu bedel bugün elektrik piyasa fiyatlarının üç katından daha fazladır.
Bu çarpık anlaşmaya dayalı NGS
projesinin gerçekleşmesi halinde;
bütçeden, dolayısıyla yurttaşların
ödediği vergilerden milyarlarca
doların, bu alım garantisinin gereği olarak yatırımcı Rus şirketinin
ortaklarına ödeneceği,

Akkuyu NGS Projesi ile ilgili Türkiye
toplumundan gizlenen tüm bilgiler,
Uluslararası Atom Enerji Ajansı ile
paylaşılmıştır. Ajansın proje ile ilgili
hazırladığı ve ciddi eksiklere işaret
eden Rapor ise ısrarla Türkiye halkından ve yargı organlarından saklanmıştır. Bu projenin yatırımcısı olan
şirkette, 2017 yılına kadar Yönetim
Kurulu Üyeliği yapan ve “devlet sırrı
olduğu iddia edilen gizli(!) bilgiler”,
her an elinin altında olan bir kişinin
“ajan” suçlamasıyla tutuklandığı haberi gazetelerde yer almıştır. Yatırımcı şirkette en üst düzeyde görev
yapmış başka bir kişinin ise ortak ol-

- Mevcut elektrik üretim tesisleri
tam olarak değerlendirilmiyorken ve kırk bin MW kurulu güçte
yeni santral projesiyle talebin çok
üzerinde arz kapasitesi yaratılması öngörülürken, Akkuyu NGS’e
elektrik ihtiyacı açısından gerek
olmadığı ve çok yüksek bir yatırım
gerektirdiği için inşasında toplum
yararı olmadığı,
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Bütün bu olumsuz gelişmelere karşın, kuvvetler ayrılığını, evrensel hukuk ilkelerini, hukukun üstünlüğünü
ve kolektif hakları savunmak zorunlu
bir ödevdir.
Bu ödevlerin bilincinde olan ülkemizin üç büyük meslek kuruluşu;
TMMOB, TBB ve TTB ortaklaşa olarak
Akkuyu NGS’ne verilen olumlu ÇED
kararını dava konusu yapmışlardır.
Dava konusu edilen ÇED olumlu kararı ve dayanak işlemlerin hukuka aykırılığını kabaca özetlemek gerekirse;
1. Anlaşmanın tanımlar maddesinde
Proje; “saha incelemeleri, tasarım, inşaat, hizmete alma ve
tüm işletme ömrü boyunca işletme, atık yönetimi ve sökümü
de kapsamak üzere, ancak bun-

55
larla sınırlı olmamak kaydıyla,
Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Projesi anlamına gelir.” biçiminde tanımlanmıştır. Ancak açılan
davada görülmüştür ki, anlaşmada tanımlanan projenin unsurları
somutlanmadan, yani ortada hazırlanmış ciddi ve yeterli bir proje
yokken, olmayan bir projeye ÇED
olumlu kararı verilmiştir.
2. ÇED Yönetmeliği; ülke ve toplum
yararı gözetilmeksizin, Akkuyu
NGS Projesi'ne olumlu karar verilebilmesine imkan sağlamaya yönelik olarak değiştirilmiştir.
3. Yukarıda kısaca değindiğimiz karar ve işlemlerin iptali için açılan
davada Danıştay’ın ilgili dairesinin, kendisinin de inanmadığı bir
karara imza attığını düşünmekteyiz. Çünkü, daha önce ÇED davalarında vermiş olduğu ve içtihat haline gelmiş kararlarına ters düşen
bir gerekçe ile davayı reddetmiştir. Kararda hukuki ve objektif olgulara dayalı bilimsel bir gerekçe
yoktur. Heyet yönelttiği sorulara
cevap vermekten kaçınan, güncel
verileri dikkate almayan, maddi
hatalarla dolu sözde Bilirkişi Raporunu kararına dayanak yapmaya çalışmıştır. TMMOB’un Bilirkişi
Raporunun maddi hatalarını ve
çarpıklığını anlatan kapsamlı yazılı başvuruları incelenmemiş,
dikkate alınmamıştır.
ÜLKEMİZİN ULUSAL NÜKLEER
ENERJİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI YOKTUR, BU ALAN YABANCILARA TERK EDİLEMEZ!
Ülkemiz Ulusal Nükleer Enerji Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ndan yoksun olduğu gibi, hazırlama yönünde
bir niyet ve irade de mevcut değildir.

Nükleer teknolojinin kullanımıyla ilgili temel yasal düzenlemeler yetersiz olduğu gibi, ikincil mevzuatta da
ciddi birçok eksiklik vardır.
TAEK’i nükleer santraller konusunda
özerk, tam yetkili ve etkin kılacak,
santral lisanslarını verecek yapıya
ve kimliğe kavuşturacak yasal düzenlemeler yapılmamıştır. Bu durum ETKB 2018 Bütçe Sunuşunda
şöyle itiraf edilmektedir: “Nükleer
Enerji Kanun Taslağı”nın yasalaşması sağlanarak, nükleer alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile
düzenleme ve denetleme faaliyetleri birbirinden ayrıştırılıp bağımsız
bir düzenleyici ve denetleyici kurum oluşturulacaktır.
Mahkemenin kararında, projede olmayan/çözülmeyen tüm tehlikeli
işlerin TAEK tarafından çözüleceğine
ilişkin içeriği belli olmayan vaatlerle
yetinmesi, maddi olgulara dayalı bir
hukuki gerekçe değildir. Oysa Mahkeme, dosya kapsamındaki unsurlar
dahilinde karar vermesi gerekirdi.
Mahkemenin somut hukuki itirazları
ve bilimsel verileri dikkate almayıp,
sorunların, henüz mevcut olmayan
bağımsız düzenleyici ve denetleyici
kurum tarafından yapılacak düzenlemelerle gelecekte çözülebileceğini
öne sürerek davayı reddetmiş olması
karşısında, tartışmanın/eleştirilerin
muhataplarına yargı da eklenmiştir.
Davanın duruşmasında, Mahkemenin TMMOB uzmanlarına bilimsel
ve maddi olguları yeterince anlatma
fırsatı vermemiş olması da eleştiriler
arasında yer almaktadır.
Tüm bu olup bitenler ve bariz eksiklikler objektif bir karar üretilmediğine dair inancı güçlendirmektedir.

Sonuç olarak; Danıştay Daire ret
kararı, davacı kuruluşlar tarafından
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
nezdinde temyiz edilmiştir. Davacıların iddiaları, hazırlık işlemleri, ÇED
süreci, Kesif ve Bilirkişi Raporu ve Daire kararının objektif olarak incelenmesi durumunda, bu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerektiği açıktır.
Bu davada davanın tarafları yalnızca
davayı açan kuruluşlar değil, Akkuyu
NES projesinin içeriği, doğrudan ve
dışsal maliyetleri (bu maliyet yalnızca parasal değildir) konusunda bilgi
sahibi olması engellenen tüm toplumdur. Davaya konu işlemlerin iptal edilmesi durumunda, kazananlar
davayı açan kuruluşlardan öte tüm
toplum olacaktır.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca temyiz isteminin reddi halinde dahi bu dava bitmiş olmayacaktır. Davacılar, İdari Dava Daireleri
Kurulu’na, “bir kez daha kararınızı
gözden geçirin” diyerek karar düzeltme talebinde bulunabilecektir.
Bu talep de reddedilir ise, davanın
Anayasa Mahkemesi'ne taşınması.
Anayasa Mahkemesi’nden de olumsuz karar çıkması durumunda ise
ülkemizin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler kapsamındaki uluslararası mahkemelere götürülmesi söz
konusu olabilir.
Beklentimiz, ulus üstü Mahkeme
önüne gitmeden kendi mahkemelerimizin, Akkuyu’nun ölüm kuyusuna dönüşmemesi için hukuka aykırı
işlemleri iptal etmesidir. Dileğimiz,
ülke ve toplum yararı için, haklılığımızın ve hukukun üstünlüğünün
kendi mahkemelerimizce kabul ve
tescil edilmesidir. 
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YAYIN POLİTİKASI

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.
Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik
alanlarıyla sınırlıdır.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir.
Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da,
kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır.
Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açısından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta
aracılığıyla bildirilir.
Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir.
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.
Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.
Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.
Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir.
Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.
Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazar/larına aittir.
Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4
(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
3. Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik
cümleler içermemelidir.
5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.
6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan
önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır.
12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir.
14.
15.

Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir.
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir:
Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları.
Örnek 1: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir.
Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı,
adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
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Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.

