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İ şçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalı-
şanları ilgilendiren, çalışma yaşamı-
nın en temel unsurlarından biridir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin gös-
tergeler, temel insan hakları, çalışma ya-
şamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin 
önemli göstergeler sunmaktadır. Ancak 
SGK ve diğer resmi istatistikler göster-
mektedir ki, ülkemizde işçi sağlığı ve iş 
güvenliğine gereken önem verilmemek-
te; yasa, yönetmelik ve uygulamalarda 
yetersiz kalınmaktadır. Gerek işveren 
kesimi, gerekse kamu işvereni konu-
mundaki devlet, neoliberal ekonomik 
politikaların da etkisiyle konuya gereken 
özeni göstermemektedir. 

Ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dün-
yada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında 
ise Avrupa’da birinci sırada yer almakta-
dır. Küreselleşme ve neoliberal ekonomi 
politikaları sonucunda iş güvencesinin 
azalması, esnek çalışma biçimleri, çalış-
ma koşullarının ağırlaşması; özelleştir-
me, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştır-
manın yaygınlaşması; sosyal güvenlik 
ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik 
ve çocuk işçi çalıştırma, işverenlerin ön-
lem almadaki isteksizliği, işyerlerinin de-
netlenmemesi, idari-cezai yaptırımların 
yetersizliği, iş kazalarını artıran nedenler 
arasındadır.

Son yıllarda ülkemizdeki iş kazaları, Oda-

mızın ve bu raporun da katkısıyla yoğun 
olarak konuşulmaya başlandı, mühendis 
ve işçilerin yaşamlarına mal olan kazalar, 
konunun tüm yakıcılığı ile kamuoyunun 
gündemine girdi. Balıkesir Dursunbey’de, 
Bursa Devecikonağı beldesinde, Giresun 
Şebinkarahisar’da,  İstanbul Tuzla’da, 
Davutpaşa’da, Bursa Kemalpaşa’da, An-
kara Ostim’de, İstanbul’da ve başka kent-
lerde servis araçlarında, Zonguldak’ta, 
Maraş Elbistan’da, Adana’da, İstan-
bul Esenyurt’ta, Erzurum Karasu’da, 
Eskişehir’de, Samsun’da, Kuşadası’nda,  
Muğla’da, Manisa Soma’da, Konya 
Ermenek’te, İstanbul Seyrantepe’de, To-
runlar Center’da, Şirvan’da ve birçok yer-
deki toplu işçi ölümleri, “iş kazası”ndan 
çok “iş cinayetleri” olgusuyla yüz yüze 
olduğumuzu göstermektedir. Bu olaylar, 
dizginsiz kâr hırsı ile insan yaşamını hiçe 
saymanın acı sonuçlarının yalnızca bazı 
örnekleridir. 

2012 yılı öncesi üç basımı “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Oda Raporu” olarak yayımla-
nan raporun sonraki basımlarında adını, 
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu” 
olarak değiştirerek sınıfsal ve bilimsel bir 
tamlığa ulaştırdık. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda do-
kuz dönemdir (on sekiz yıldır) kongreler 
düzenleyen, bağlantılı konularda etkin-
likler düzenleyen, eğitimler ve periyodik 
denetimler yapan,  yayın faaliyetlerinde 
bulunan Odamız; bu konudaki yasa ve 
uygulama sorunlarını güncellenen bu 
raporda irdelemekte ve kapsamlı çözüm 
önerileri dile getirmektedir.

Odamız iş kazalarında yaşamlarını yiti-
ren, sakatlanan ve meslek hastalıkları 
sonucu yaşamları kısıtlanan insanlarımı-
zın dramlarının nedenlerini bu raporda 
bilimsel, teknik, ekonomik ve sosyal bo-
yutlarıyla irdelemektedir. Odamızın bu 
raporu, son yıllarda işçi sağlığı ve iş gü-
venliği gerçeklerinin kamuoyu bilincine 
yerleşmesinde büyük katkı sağlamıştır.

Raporu hazırlayan Ali Ekber ÇAKAR, 
Tahsin AKBABA, Mustafa YAZICI, Bedri 
TEKİN, Yıldırım ÇAKAR, Oda İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Komisyonu üyeleri ve 
emeği geçen Oda çalışanlarına teşekkür 
ederiz.   
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör

7-9 Haziran 2018 Denizli Şube 10 Haziran 2018

19-21 Haziran 2018 İstanbul Şube 22 Haziran 2018

26-30 Haziran 2018 İstanbul Şube 1 Temmuz 2018

27-29 Haziran 2018 Gaziantep Şube 30 Haziran 2018

Asansör Avan Proje Hazırlama

5-6 Haziran 2018 Denizli Şube 6 Haziran 2018

7-10 Haziran 2018 Adana Şube 10 Haziran 2018

8-9 Haziran 2018 İstanbul Şube 10 Haziran 2018

18-21 Haziran 2018 İstanbul Şube 22 Haziran 2018

19-20 Haziran 2018 Ankara Şube 21 Haziran 2018

25-26 Haziran 2018 Gaziantep Şube 27 Haziran 2018

26-27 Haziran 2018 İzmir Şube 28 Haziran 2018

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
7-10 Haziran 2018 Adana Şube 10 Haziran 2018

28 Haziran - 1 Temmuz 2018 İstanbul Şube 2 Temmuz 2018

Doğalgaz İç Tesisat*

4-7 Haziran 2018 Denizli Şube 8 Haziran 2018

18-21 Haziran 2018 Kocaeli Şube 22 Haziran 2018

26-28 Haziran 2018 Bursa Şube 29 Haziran 2018

26-29 Haziran 2018 Kayseri Şube 30 Haziran 2018

27-30 Haziran 2018 İstanbul Şube 1 Temmuz 2018

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* 8-11 Haziran 2018 İzmir Şube 12 Haziran 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi 8-10 Haziran 2018 İstanbul Şube 10 Haziran 2018

Havuz Tesisatı
20-22 Haziran 2018 İzmir Şube 23 Haziran 2018

25-27 Haziran 2018 Eskişehir Şube 28 Haziran 2018

Havalandırma Tesisatı

4-5 Haziran 2018 Bursa Şube 6 Haziran 2018

11-12 Haziran 2018 Samsun Şube 13 Haziran 2018

30 Haziran - 1 Temmuz 2018 Eskişehir Şube 2 Temmuz 2018

Klima Tesisatı 7-11 Haziran 2018 Denizli Şube 12 Haziran 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

1-3 Haziran 2018 Samsun Şube 3 Haziran 2018

5-7 Haziran 2018 Ankara Şube 7 Haziran 2018

8-10 Haziran 2018 Bursa Şube 10 Haziran 2018

20-22 Haziran 2018 Mersin Şube 22 Haziran 2018

28-30 Haziran 2018 İstanbul Şube 30 Haziran 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür  (A Sınıfı İSG Uzmanı) 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 Bursa Şube 1 Haziran 2018

Mekanik Tesisat
25 Haziran - 1 Temmuz 2018 İstanbul Şube 2 Temmuz 2018

25 Haziran - 1 Temmuz 2018 Ankara Şube 2 Temmuz 2018

Soğutma Tesisatı

5-6 Haziran 2018 İzmir Şube 7 Haziran 2018

27-28 Haziran 2018 Samsun Şube 29 Haziran 2018

28-29 Haziran 2018 Eskişehir Şube 30 Haziran 2018

Şantiye Şefliği

8-10 Haziran 2018 İstanbul Şube 10 Haziran 2018

20-22 Haziran 2018 Samsun Şube 22 Haziran 2018

29 Haziran - 1 Temmuz 2018 Mersin Şube 2 Haziran 2018

Temel Bilirkişilik

2-10 Haziran 2018 Ankara Şube

8-11 Haziran 2018 Denizli Şube

19-22 Haziran 2018 Zonguldak Şube

20-23 Haziran 2018 İzmir Şube

26-29 Haziran 2018 Ankara Şube

Yangın Tesisatı 18-20 Haziran 2018 İstanbul Şube 22 Haziran 2018
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina Güncel dergimiz, nükleer özel sayımızın devamı olan “Nükleer Enerji II” ko-
nulu sayıyla yeniden karşınızdayız. 700. sayımızda değinemediğimiz konuları ele aldığımız bu sa-
yıda Nükleer Kazalar, Bir Görüş, Nükleerin Olumsuz Etkileri dışında, Kitap Tanıtımı, Basın Açıklaması, 
Birlikten, Haber, Sanayi Analizleri ve MİEM bölümleri bulunmaktadır.

Kitap Tanıtımı bölümünde, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” başlıklı Oda Raporumuzun tanıtımına 
ulaşabilirsiniz. Metinde, iş kazalarında sakatlanan, yaşamını yitiren ve meslek hastalıkları sonucu 
gündelik hayatlarını idame ettirmekte zorlanan insanlarımızın dramlarının sebepleri raporumuzda 
bilimsel, teknik, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla irdelendiği belirtilmiştir. 

Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in “Enerji Yönetimi Ciddi-
yet İster” başlıklı basın açıklaması yer almaktadır. Açıklamada Yener, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 
inşasında yer alacak kurum-kuruluşların şeffaf olması ve Akkuyu ile ilgili sorunların, şüphelerin gi-
derilmesi için mevcut bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurgulamıştır.    

Haber bölümünde, “MMO Sanayi Portalı Açıldı” başlıklı habere ulaşabilirsiniz. Haberde, Odamızın 
geçmişten günümüze sanayiye ilişkin yürüttüğü çalışma ve etkinliklerin kamuoyuyla paylaşılması 
için “Sanayi Portalı”nın oluşturulduğuna değinilmiştir. 

Birlikten bölümünde, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül’ün “Çevre Mücadelesi, Yaşam Mücade-
lesinin Ayrılmaz ve En Önemli Parçasıdır” başlıklı basın açıklamasına ulaşabilirsiniz. Açıklamada, 
çevreye uyumlu sanayileşmenin önemine dikkat çekilmiş ve derelerimizin, ormanlarımızın, tabiat 
varlıklarımızın korunmasına yönelik tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğinin altı çizilmiştir.  

Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi 
Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez tarafından Sanayi Sorunları ve Analizleri yazı di-
zisi şeklinde hazırlanan, “Sanayi İnişte, IMF Eşikte…” başlıklı metin bulunmaktadır. Metinde, 2018’in 
ilk çeyreğindeki büyümenin, 2017’deki dopingli büyümenin devamı olduğu ve yerini hızla yavaş-
lamaya, yüksek enflasyona, yüksek cari açığa, kısacası kamusal, ekonomik, işsizlik vb. sorunlara yol 
açtığı vurgulanmıştır. 

Nükleer Kazalar bölümünde, Fuat Tiniş’in “Nükleer Reaktör Kazaları” ve “Nükleer Kazaların Seviye-
lendirilmesi”  başlıklı makaleleri yer almaktadır. Birinci makalede, dünyada meydana gelen kazala-
rın sebepleri incelenerek nükleer kazaların önüne geçilebilmesi için ulusal ve uluslararası düzenle-
melere önem verilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. İkinci makalede ise Uluslararası Nükleer ve 
Radyolojik Olay Ölçeği’nin nükleer kaza ve olayların seviyelendirilmesinde nasıl kullanıldığı anlatıl-
mıştır. 

Bir Görüş bölümünde, Murat Sungur Bursa’nın “Sadece Makina Mühendisi Olsaydım Elbette Nük-
leer Santrale EVET Derdim” ve Aydın Özkaya’nın “Nükleerle Dans” başlıklı metinleri okuyucularımıza 
sunulmaktadır. Birinci metinde, nükleer santral inşaatının mühendislik açısından olumlu yanları-ge-
tirileri düşünüldüğünde Nükleere karşı çıkılamayacağı, ancak yol açtığı felaketler düşünüldüğünde 
kesinlikle karşı çıkılması gerektiği ifade edilmiştir. İkinci makalede, başarılı bir nükleer güç santrali 
projesinin nasıl olması gerektiği incelendikten sonra başarısız proje örnekleri üzerinde durulmuş 
ve nükleer santral kurulumlarında genellikle dışa, uluslararası çeşitli kurum ve kuruluşlara bağımlı 
olunduğu belirtilmiştir. 

Nükleerin Olumsuz Etkileri bölümünde, İnci Gökmen’in “Nükleer Atıklar” başlıklı metni yer almak-
tadır. Metinde, radyasyonun sağlığa olumsuz etkileri, nükleer atık kaynaklarının nasıl imha edilmesi 
gerektiği, nükleer yakıt döngüsünün ne olduğu gibi konulara değinilmiştir.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmama-
ları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından 
düzenlenen MİEM Haziran ayı eğitim programına da ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar 
bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek ola-
bilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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6 BASIN AÇIKLAMASI

Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yunus Yener, 
temeli atılan 

Akkuyu 
Nükleer Güç 
Santrali ile 
ilgili olarak 

6 Nisan 2018 
tarihinde 

yazılı bir basın 
açıklaması 

yaptı.

ENERJİ YÖNETİMİ CİDDİYET İSTER!

Enerji Yönetimi Ciddiyet İster!

Siyasi Güç Gösterileri ve Gösterişli 
Temel Atma Törenleri ile

Nükleer Santral Yatırımlarının 
Daha da Yoğunlaştıracağı,

Dışa Bağımlılık Yaratacağı Devasa 
Sorunlar Gizlenebilir mi?

Çağdaş toplumlarda devletin ve ka-
munun, tüm kurumların, çalışma-
larında şeffaflaşması, bilgilerin yay-
gınlaşması; toplumdaki tüm birey, 
kurum, araştırmacı ve tüzel kişilerin, 
kurumların çalışmaları ilgili güncel 
bilgilere ayrıntılı olarak ve kısa za-
man içinde erişebilme imkânının 
mevcut olması esastır.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) 
ile ilgili olarak ÇED Raporunun ip-
tali için; TMMOB’nin de içlerinde 
yer aldığı birçok kuruluş tarafından 
açılan davada, davacıların talebi 
üzerine mahkeme tarafından ilgili 
makamlardan gönderilmesi istenen 
ve Akkuyu NGS hakkında, Uluslara-

rası Atom Enerjisi Ajansı’nın, ülkemi-
ze yönelttiği sorular ve bu sorulara 
enerji yönetiminin verdiği yanıtlar 
“gizli “olduğu gerekçesiyle, Türkiye 
yurttaşlarından saklanmıştır. Bu bil-
giyi saklayanlar, isteyenlerden daha 
çok vatansever olduklarını iddia 
edemezler. Ayrıca hiç bir kamu yö-
neticisi vatanını diğer yurttaşlardan 
çok sevdiği iddiasıyla daha çok söz 
hakkı olduğunu iddia edemez.

Biz, ülke, kamu, toplum, meslek ve 
meslektaş çıkarları doğrultusunda 
görev yapan ve yüz bini aşan sayıda 
üyesi olan bir meslek örgütü olarak, 
aşağıdaki saptamalarımızı üyeleri-
miz ve yurttaşlarımızla paylaşıyor 
ve ivedilikle yanıtlanması talebiyle 
sorularımızı kamuoyu önünde enerji 
yönetimine yöneltiyoruz.

1. Türkiye’nin nükleer enerji ve nükle-
er teknolojinin kullanımıyla ilgili ola-
rak; temel ilkeleri ve bu alanda görev 
yapacak kuruluşları tanımlayan ulusal 
politika ve strateji belgesi, yol harita-
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sı, yasal düzenlemeleri var mıdır? Bu 
temel belgelerin yokluğunda, karar-
lar hangi ölçütlere göre alınmaktadır?

2. Mevcut santrallerde arıza ve arı-
za dışı nedenlerle kullanılamayan 
kapasite; santrallerin iyileştirilmesi, 
kestirimci ve planlı bakım onarım 
uygulanması, piyasa fiyatı nede-
niyle üretmeme veya zamansız 
üretme vb. işlemlerin önüne geçil-
mesi gibi önlemlerle kullanılabilir 
(alınabilir) kapasitenin tam olarak 
değerlendirilmesi ve 2017 yılı elekt-
rik üretiminin üçte biri ila yarısına 
yakın miktarda, 95 GWh-145 GWh 
artırmak mümkündür. Bu olanağı 
değerlendirmeyip, 2016 verileriy-
le Türkiye’nin birincil enerji arzında 
dörtte birinden fazla payı olan yüz-
de 26,5’lik payla enerjide en fazla 
bağımlı olduğumuz ülke olan Rus-
ya Federasyonu’na, Akkuyu NGS ile, 
teknolojisinden yakıtına ve atığına 
kadar her boyutta enerji bağımlılığı-
mız daha çok artmayacak mıdır?

3. Nükleer güç santral yatırımlarına 
izin vermek, izlemek, denetlemekle 
görevli bağımsız bir düzenleme ku-
rumu kurulmamıştır. Bu husus, ETKB 
2018 Bütçe Sunuşu’nda yer alan 
“Nükleer Enerji Kanun Taslağı”nın 
yasalaşması sağlanarak, nükleer 
alandaki araştırma ve geliştirme faa-
liyetleri ile düzenleme ve denetleme 
faaliyetleri birbirinden ayrıştırılıp ba-
ğımsız bir düzenleyici ve denetleyici 
kurum oluşturulacaktır” ifadesi ile 
belgelenirken, TAEK hangi yetki ile 
Akkuyu NGS’ye izin vermektedir?

4. ETKB yetkilileri, santralin atık ve ya-
kıt sorununun çözüldüğü iddia eder-
ken, Akkuyu NGS Direktörü Kons-
tantin Ryzhak’ın “Kullanılacak yakıt 
ve bertaraf edilmesiyle ilgili yine hü-
kümetler arası bir anlaşma imzala-

nacak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na bir taslak iletilecek” ifa-
desi, bu konuların değil çözülmek, 
henüz ele bile alınmadığının itirafı 
değil midir? Durum bu iken, santralin 
atık ve yakıt sorunlarının çözüldüğü-
nü söyleyerek toplumu yanıltmak, si-
yasi ve bilimsel ahlaka uygun mudur?

5. Santralin getireceği yararlar ola-
rak, yapım aşamasında belirli inşaat 
işlerinde oluşacak istihdam ve yerli 
müteahhitlik kuruluşlarına doğabi-
lecek yeni iş imkânlarının yanı sıra 
santral ihtiyaçlarının sınırlı bir bölü-
münü temin edecek olan sanayiye 
olumlu etkileri, abartılarak anlatıl-
makta ve kamuoyu yanıltılmaya 
çalışılmaktadır. Bu santralden asıl 
nemalanacak ve yararlanacak olan, 
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu 
Rosatom’un iştiraki Rosatom Energo 
International’ın Genel Müdürü Anas-
tasya Zoteyeva’nun, “Akkuyu nükleer 
santralinin inşasının Rusya ekonomi-
sinde ciddi bir gelişme sağlayacağını 
ve Ruslar için binlerce istihdam alanı 
yaratacağını” belirtmesi ve “bu baş-
ta makine inşa, yan ürünler ve me-
talürji alanında trilyonlarca rublelik 
sipariş demek… Elbette Rosatom 
için de çok sayıda sipariş söz konusu. 
Neredeyse önümüzdeki 100 yıl için 
bu siparişleri alacağız” demesi, bu 
alışverişten kimin kazançlı çıkacağı-
na işaret etmemekte midir?

6. Halen elektrik üreticilerinin piya-
sa satış fiyatı 4-5 sent mertebesin-
de iken, Akkuyu NGS’nin üreteceği 
elektriğin yarısına 12,5 cent fiyatla 
alım garantisi ile satın almaya karar 
vermek, ülke ve toplum çıkarlarına 
uygun mudur?

7. Yatırımcı şirkete, işin başında ta-
nınmamış ayrıcalıkların, daha sonra 

altın tepsi içinde sunulması ahlaki 
midir? Akkuyu NGS’ye stratejik yatı-
rım kimliği verilmesi ile yatırımcı Rus 
şirketten tahsil edilmeyecek kamu 
fonları ne kadardır? Rus şirkete bah-
şedilen bu imkanı tüm yurttaşların 
ödemesi adil midir?

8. Ticari sözleşmeleri, Akkuyu NES, 
Sinop NES, vb. projelerde görüldü-
ğü üzere, hiç gereği olmadığı halde 
TBMM onayından geçirme, uluslara-
rası sözleşme niteliği kazandırma ve 
ulusal iç hukukun denetimi dışına çı-
karma, bu tür sözleşmelerin toplum 
ve ülke çıkarları doğrultusunda de-
ğiştirilmesini güçleştirmeye yönelik 
bir yasal hile değil midir?

9. Akkuyu’da Rusya, Sinop’ta Japon-
ya ve Fransa ile anlaşılırken, üçün-
cü NGS için Çin’de üretim yapacak 
Amerikan şirketi ile görüşülürken, 
her bir yatırımcının ayrı ve henüz 
yeterince denenmemiş bir reaktör 
önermesi, nükleer güç santralleri ko-
nusunda deneyimi olmayan bir ülke 
için uygun mudur?

10. Akkuyu ÇED uygundur kararının 
ve dayandırıldığı yasal düzenlemele-
rin iptali için açılan davalarda hukuki 
süreç devam etmektedir. Danıştay 
14. Daire kararı temyiz edilmiştir. Sü-
recin ileriki aşamalarında, Anayasa 
Mahkemesi veya AİHM, iktidarın sür-
dürdüğü uygulamaların aleyhinde 
bir karar alırsa, “Bu karar bizi bağla-
maz” denilip hatalı uygulamalar sür-
dürülecek midir?

Odamız, bu soruların ve bu soru-
lara eklenecek soruların, kamuoyu 
önünde açık seçik biçimde ve dü-
rüst bir şekilde yanıtlanmasını talep 
etmektedir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı
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8 BİRLİKTEN

Dünya Çevre Günü 
nedeniyle TMMOB 

Genel Sekreteri 
Dersim Gül 5 Haziran 

tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

ÇEVRE MÜCADELESİ, YAŞAM 
MÜCADELESİNİN AYRILMAZ VE EN 

ÖNEMLİ PARÇASIDIR!

Çevre ve insan yaşamı arasındaki ilişkiyi çarpık bi-
çimde kuran kapitalizm, insanlığı bütün olarak teh-
dit eden küresel ölçekli çevre sorunlarının doğma-
sına neden olmuştur. Ne yazıktır ki küresel ölçekli 
çevre sorunlarının bir kısmı geri dönüşü mümkün 
olmayacak düzeylere ulaşmıştır. Okyanuslarda olu-
şan kirlilikten temiz su kaynaklarının kritik seviye-
lere inmesine, afetlere dönüşen atmosfer olayların-
dan tarımsal üretimin azalmasına ve biyoçeşitliliğin 
giderek yok olmasına değin uzanan olumsuz gidişat 
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kapitalizmin dünyamıza armağan 
ettiği küresel kötülükten ibarettir.

İnsan ile insan arasındaki ilişkiyi 
sömürü temelinde kuran, üçüncü 
dünya savaşı olarak nitelendirilen 
günümüzdeki koşulların sağlayıcı-
sı olan kapitalizmin çevre ile ilişkisi 
de sömürü üzerine kuruludur.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 
sorgulanması gereken şey kapita-
lizmin kendisidir.

Ülkemizde sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama Anayasal güven-
ceye alınmış olmasına rağmen en 
yakıcı sorunlarımızın başında çev-
re sorunları gelmektedir.

Çevre mücadelesi, yaşam müca-
delesinin ayrılmaz ve en önemli 
parçasıdır. Kâr hırsının ve gündelik 
çıkarların insanlığın ve gezegeni-
mizin geleceğini tehdit etmesine 
izin veremeyiz. Gelecek nesillere 
yaşayabilecekleri bir dünya bıra-
kabilmek için, ekolojik bir krize 
dönüşen çevre sorunlarının çö-

zümünde bütüncül politikaların, 
hukuksal ve kurumsal düzenleme-
lerin geliştirilmesi ve uygulanması 
gerekir. Çevre politikalarının sana-
yi, kentleşme, ulaşım, enerji politi-
kaları ile birlikte değerlendirilmesi 
asgari bir gerekliliktir.

16 yıldır iktidarda bulunan AKP 
iktidarının bu alana ilişkin vur-
dumduymaz tutumu, ülkemizde-
ki çevre sorunlarını giderek daha 
da büyütmektedir. Ormanların, 
kıyıların, nehirlerin, meraların bi-
rer rant alanına dönüştürülmesi, 
doğal varlıklarımızın yok olması-
na neden olmakta, ekolojik den-
ge bozulmaktadır. Mersin, Sinop 
ve Kırklareli’nde yapılmak istenen 
nükleer enerji santralleri, çevresel 
tehdidi geri dönülemez bir aşama-
ya doğru götürmektedir.

Ülkemizin ve coğrafyamızın gele-
ceğini tehdit eden bu gidişata der-
hal son verilmelidir. Nükleer enerji 
sevdasından vaz geçilerek yenile-
nebilir enerji kaynaklarına yöne-

linmelidir. Sanayi, tarım, enerji, 
ulaşım ve kentleşme politikaları 
belirlenirken çevre politikalarını 
önceleyen bütüncül bir yaklaşım 
benimsenmelidir.

Anayasamızın 56. maddesi, 
“Herkes[e] sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkı” vermek-
tedir. “Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlen-
mesini önlemek Devletin ve vatan-
daşların ödevidir.” Hükümeti, bu 
anayasal sorumluluğuna uygun 
davranmaya çağırıyoruz.

Bizler TMMOB olarak, çevreyle 
uyumlu bir kalkınma ve sanayileş-
me için, derelerimizin, ormanları-
mızın, tabiat varlıklarımızın korun-
ması için, insanlarımızın sağlıklı bir 
çevrede huzur içinde yaşaması için 
mücadele etmeye, mesleki teknik 
bilgimizi bu doğrultuda seferber 
etmeye devam edeceğiz.

Dersim Gül
TMMOB Genel Sekreteri

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ'ne makale 
gönderebilmek için sisteme kayıt olmanız 
gerekmektedir. Kayıt olabilmek için sol kısımda 
yer alan [Yeni Kullanıcı] bağlantısına tıklayınız.
Daha önce kayıt olduysanız, e-posta adresiniz 
ve şifrenizi girmeniz yeterlidir.
Şifrenizi hatırlamıyorsanız, şifrenizin e-posta 
adresinize gönderilebilmesi için [Şifremi 
Unuttum] bağlantısına tıklayınız.
Sistemle ilgili sorularınızı yayin@mmo.org.tr 
e-posta adresine gönderebilirsiniz.

e-Posta :

Şifre  :

Yeni Kullanıcı | Şifremi Unuttum

Giriş

YAZAR GİRİŞİ

Mühendis ve Makina Dergisi
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Online Makale Yönetimi

http://omys.mmo.org.tr/muhendismakina/

» HOŞGELDİNİZ

| ANA SAYFA (GİRİŞ SAYFASI) | YAZAR HAKEM EDİTÖR

Makalelerinizi Online Sistem Üzerinden Ulaştırabilirsiniz
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Odamızın Değerli Üyeleri,

Odamız tarafından yürütülen sanayiye ilişkin çalışma ve 
etkinlikler köklü bir geleneğe dayanmakta, bugün de tüm 
hızıyla devam etmektedir. Odamız, toplum yararları doğ-
rultusunda; ülkemiz sanayisinin ve mühendislik mesleği-
nin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini, yaygın in-
celeme ve araştırmalarla katkı sunmayı hedeflemektedir. 
Odamız bilimi, tekniği ve teknolojiyi izleme, yorumlama 
ve ülke çapında geliştirmeyi amaçlamakta, geçmiş çalış-
malarından taşıdığı bilgi ve deneyimiyle birçok konuya 
ilişkin alternatif görüş ve öneriler ortaya koymaya çabala-
maktadır.

Bu kapsamda sanayi üzerine yaptığımız yoğun çalışmaları 
derleyen MMO Sanayi Portalı'nın yayın hayatına başladığı-
nı duyurmak isteriz.

MMO web sitesi bünyesinde faaliyet gösterecek MMO Sa-
nayi Portalı'nda Yayınlar, Etkinlikler ve Basın Açıklamala-
rından oluşan üç ana bölüm yer almaktadır.

Yayınlar bölümünde, aylık olarak yayımlanan sanayi ana-
lizleri, Odamızın 1970'lerden bu yana yayımladığı kitaplar,  
Oda raporları ve alan araştırmaları yer almaktadır.

Etkinlikler bölümünde ise 1962'den bu yana ülkemiz sana-
yisinde önemli bir yeri olan TMMOB Sanayi Kongreleri ve 
Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirilen sempozyum ve 
paneller yer almaktadır.

MMO Sanayi Portalı'nda buluşmak üzere!

http://sanayi.mmo.org.tr/

Soru ve önerileriniz için iletişim adresimiz: 
http://sanayi.mmo.org.tr/iletisim/

MMO SANAYİ PORTALI AÇILDIMMO SANAYİ PORTALI AÇILDI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Sanayi Çalışma Grubu
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SANAYİ İNİŞTE, IMF EŞİKTE… (39)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 39'un tam metnine http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet 

Türkiye ekonomisi, 2017’nin tamamında yaşanan vergi indirimleri, kredi bolluğu ve diğer devlet teşvikleriyle gerçekleşen “Dopingli 
büyüme”yi, 2018’in ilk çeyreğine de taşıdı. Büyüme 2018’in ilk çeyreğinde de yüzde 7’nin üstünde gerçekleşti. 

Ancak, Nisan ayından itibaren önce döviz kurlarında başlayan hızlı dalgalanma ve onu dengelemek için Mayıs ayında başlatılan 
yüksek faiz uygulamaları, büyüme temposunu yavaşlatıcı etkiler göstermeye başladı. Nisan ortalarında alınan baskın seçim kararının 
bekle-gör eğilimlerini pekiştirmesiyle, ekonomi düşük vitesli bir döneme girdi. Bu süreç, özellikle imalat sanayisinde kendisini 
hissettiriyor ve yılın ikinci yarısında ekonomide yavaşlamanın daha çok hissedileceği, yıllık büyümenin yüzde 3-4 bandına ineceği 
tahmin ediliyor. 

Sanayi üretimindeki artış, ocak ayından bu yana düzenli olarak azalıyor. Buna karşılık dolar her geçen ay daha yüksek oranda artış 
gösteriyor. Sanayi üretimi artış hızı ile doların artışı Nisan’da neredeyse eşitlendi. Yüzde 9 oranında dolar artışı yaşanılan mayıs 
ayında sanayideki üretimin çok az artmış olduğu tahmin ediliyor. 

Sanayinin nabzını gösteren İstanbul Sanayi Odası, Satınalma Yöneticileri Endeksi-PMI’de hızlı bir düşüş gözleniyor. Sanayi firmaları, 
üretim, yeni siparişler, stok düzeyleri, istihdam, tedarikçi performansı ve fiyat trendleri gibi parametrelerin,  bir önceki döneme göre 
kötüleştiklerini ifade ettiler. PMI’ların 50’den büyük olması önceki aya kıyasla bir iyileşmeye ya da artışa işaret ederken 50’den 
küçük rakamlar önceki aya göre kötüleşme ya da düşüş olarak değerlendirilmektedir. PMI, Nisan ve Mayıs aylarında 50’nin altına 
düşmüştür. Bu da sanayide inişin en önemli göstergesi kabul edilmektedir. 

Durum, inşaat güven endeksinde daha vahimdir. İnşaat güven endeksi şubat ayından Mayıs’a kadar sürekli iniş halindedir. 

Büyüme için başvurulan doping etkili önlemlerin yol açtığı yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve kamu açığı sorunları, ekonomin-
in yönetilmesini güçleştirirken dışarıda, özellikle ABD’de de pekişen faiz artırma adımları, Türkiye’nin muhtaç olduğu acil döviz 
girişini zayıflattı. 

Türkiye’nin artan riskleri, seçim konjonktürünün eklediği belirsizlik ve AKP rejiminin ekonomiyi yönetmedeki yetersizliği, vadesi 
gelen dış borçların yenilenmesinde, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Türkiye’yi giderek aciz duruma getiriyor. 

Benzer sorunları, biraz daha akut biçimde yaşayan bir başka çevre ülke Arjantin’in IMF ile stand-by anlaşması imzalamak zorunda 
kalması, tüm dünyada, “Türkiye de IMF yolcusu mu?”  sorusunu sorulmasına neden oldu. Bu sorunun cevabı özellikle baskın seçim-
lerin sonrasında netlik kazanacak. Ekonomiyi yönetme konusunda yeni bir “hikaye”si olmayan AKP ile devam edilirse, ekonomide 
bir iyileşme ihtimali pek görünmüyor ve IMF’ye gidiş kaçınılmaz gibi duruyor. 
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GİRİŞ

Türkiye ekonomisi, 2017’nin tama-
mına yayılan dopingli bir büyümeyi, 
2018’in ilk çeyreğine de taşıdı. Ancak, 
Nisan ayından itibaren önce döviz 
kurlarında başlayan hızlı dalgalanma 
ve onu dengelemek için Mayıs ayın-
da Merkez Bankası’nca alınan 2 ayda 
5 puanlık faiz artışı kararı, büyüme 
temposunda da yavaşlatıcı etkiler 
yaratmaya başladı. Nisan ortalarında 
alınan baskın seçim kararının bekle-
gör eğilimlerini pekiştirmesiyle, eko-
nomi düşük vitesli bir döneme giriş 
yaptı. Bu süreç, özellikle imalat sana-
yisinde kendisini hissettiriyor.  

Büyüme için başvurulan doping şırın-
gasının yol açtığı yüksek enflasyon, 
yüksek cari açık ve kamu açığı sorun-
ları, ekonominin yönetilmesini güç-
leştirirken dışarıda, özellikle ABD’de 
de pekişen faiz artırma adımları, 
Türkiye’nin muhtaç olduğu acil döviz 
girişini zayıflattı. 

Türkiye’nin artan riskleri, seçim kon-
jonktürünün eklediği belirsizlik ve 
AKP rejiminin ekonomiyi yönetme-
deki yetersizliği, vadesi gelen dış 
borçların döndürülmesinde, diğer 
yükümlülüklerin yerine getirilmesin-
de Türkiye’yi giderek yetersiz duruma 
getiriyor. 

Benzer sorunları, biraz daha akut bi-
çimde yaşayan bir başka çevre ülke 
Arjantin’in çareyi bir stand-by anlaş-
masına razı olarak IMF’ye gitmekte 
bulması, tüm dünyada, “Türkiye de 
IMF yolcusu mu?”  sorusunu sordu-
ruyor. Bu sorunun cevabı özellikle 
baskın seçimlerin sonrasında netlik 
kazanacak. Ancak o tarihe kadar da 
ekonomide soğuma, büyümede, 
özellikle sanayide yavaşlamanın ya-
şandığı bir döneme girildiği kolayca 
hissediliyor.  

DOPİNGLİ BÜYÜMEDE 
SON PERDE

2017’nin tamamı için açıklanan yüzde 
7,4 büyüme oranın ardından 2018’in 
ilk çeyreği için yani Ocak-Mart döne-
mi için açıklanan yüzde 7,4 oranında 
büyüme de görünürde güçlü, parlak 
bir büyüme performansına işaret 
ediyor. Ancak büyümenin ayrıntıları, 
bu temponun sürdürülmesinin pek 
mümkün olmadığını ve ayrıca çok 
önemli kırılganlıklara yol açtığını 
gösteriyor. 

Konuya üretim yönünden bakılacak 
olunursa görünen şudur:  GSYH’de 
yüzde 56 ile en büyük paya sahip 
olan hizmetler kesimi geçen yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 6,5 büyümüşken 
bu yıl yüzde 10 gibi daha yüksek bir 
büyüme oranı yakaladı. Hizmetler 
kesimindeki yüzde 10 büyüme, ge-
nel büyüme üzerinde pozitif bir etki 
yarattı. Onun dışındaki kesimlerin 
büyüme oranları geçen yılın ilk çey-
reğine göre, çok yüksek sıçramalar 
göstermiyor.

Tarım kesimindeki büyüme geçen 
yıla göre 1 puan geriledi, buna kar-
şılık sanayi kesimindeki büyüme 2,1, 
inşaat kesimindeki büyüme ise 1,7 
puan artmış görünüyor. Sanayi ve 
inşaat kesimlerinin hizmetler kesimi 
büyümesine olumlu katkı yaptığını 
hatırlatmak yerinde olur. 

Konuya harcamalar açısından bakı-
lınca da görünen şudur: GSYH içinde 
en büyük pay yüzde 60 ile hanehalkı 
tüketim harcamalarına ait. Hanehalkı 
tüketim harcamaları geçen yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 3,8 artmışken bu 
yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 büyüdü. 
Yine GSYH’deki payı yüzde 30 gibi 
yüksek bir oranda olan yatırımlar ge-
çen yıl yüzde 3 artmışken bu yıl yüz-
de 9,7 arttı. 

Böylece hanehalkı tüketimi ile yatı-
rımların, GSYH’nin bu kadar yüksek 
büyümesinde en önemli katkıyı yap-
tığı söylenebilir.

Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,7 
küçülmüş olan makine ve teçhizat 
yatırımlarının bu yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 7 artmış görünmesi, biraz da 
baz etkisinden.  Net ihracatın ise bü-
yümeye katkısı olmadı. 

TL’nin yıllık yüzde 30 dolayında değer 
kaybettiği bir ortamda ithalat, ihra-
cattan çok daha yüksek oranda arttı. 
Bunun bir nedeni, ihraç edilen malla-
rın daha çok otomotiv, tekstil ürünle-
ri gibi dayanıklı-dayanıksız tüketim 
malı olmasına karşılık, ithal edilen 
malların daha çok girdi, enerji (petrol, 
doğalgaz), makine – teçhizat olması-
dır. İthalatta külçe altının önemini de 
burada belirtmek gerekir. 

Türkiye, mallarının fiyatını artırdığı 
zaman satışı da düşüyor, çünkü bun-
lar zorunlu ve ikame edilmez mallar 
değil. Buna karşılık ithal mallarının 
fiyatı artsa da Türkiye bunları almak 
zorunda.

Özetle, 2018 yılının ilk çeyreğinde 
gördüğümüz yüzde 7,4 oranındaki 
yüksek büyüme, özünde 2017’nin 
zorlanmış büyümesinin 2018’e ta-
şınması ve son perdesi. Bu büyüme-
nin iç tüketime dayalı, ithalata daya-
lı yatırım ve hizmet kesimi ağırlıklı 
bir büyüme olduğu söylenebilir. Bu 
temponun izleyen 2018 çeyreklerin-
de korunması neredeyse olanaksız. 
Tempo düşüşüyle yıllık büyümenin 
2018’de yüzde 3-4 bandında gerçek-
leşebileceği yaygın bir tahmin. 

SANAYİ İNİŞTE

Sanayi üretimindeki artış ocak ayın-
dan bu yana düzenli olarak azalıyor. 
Buna karşılık dolar her geçen ay daha 
yüksek oranda artış gösteriyor. Sana-
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yi üretimi ile doların artışı Nisan’da 
neredeyse eşitlendi. Çok yüksek 
oranda kur artışı yaşanan Mayıs ayın-
da sanayideki üretimin çok az artmış 
olduğu tahmin ediliyor. 

TÜİK’in verilerine göre üretim, Nisan 
ayında geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 5 dolayında arttı. Üretim artı-
şı Ocak’ta yüzde 12.9, Şubat’ta 10.2, 
Mart’ta ise yüzde 7 olmuştu. Artış 
hızındaki gerileme Nisan’da da sürdü 
ve yüzde 5.1’e indi. 

Üretim seyri yıllık alındığında da 
benzer bir eğri gözleniyor.  Ocak ayı 
itibarıyla bir yıllık üretim, önceki bir 
yıla göre yüzde 9.4 arttı. Yıllık üretim-
deki değişim Şubat ve Mart ayları iti-
barıyla yüzde 10.2 düzeyinde oluştu, 
Nisan’daki oran ise yüzde 10’a indi. 
Muhtemeldir ki Mayıs verileri açık-
landığında yıllık üretim değişimini 
yüzde 10’un altında göreceğiz. 

Sanayi üretiminin düzeyini ve bu dü-
zeye bağlı olarak bir önceki yıla göre 
değişimi belirleyen bir dizi etken var. 
Bunların başında kuşkusuz üretile-
ni paraya çevirme yani satış sorunu 
geliyor. Eğer talep daralmışsa, hele ki 
geriliyorsa, sanayici üretimde yavaş-
lamak zorundadır.  

Satışlar canlı seyretmiyorsa ve bir de 
üretimi gerçekleştirebilmek için ge-
reken koşullarda sıkıntı yaşanıyorsa 
üretim yavaşlar, hatta geriler.  

Türkiye sanayisi yüksek oranlarda it-
halata bağımlıdır. Sanayici üretebil-
mek için ithalat yapmak zorundadır. 

Döviz fiyatının artışı ile birlikte ithalat 
pahalandıkça, üretmekten kaçınma 
eğilimi artıyor. İhraç ürünler için kur 
yüksekliğinin ithalatta dezavantaj ya-
ratmakla birlikte, ihracatta da bu kez 
avantaj doğurduğu gerçeği ortada, 
ama bu her zaman bire bir işlemiyor. 

Üretim maliyetinde en büyük etkiyi 
döviz kuru yaptığı için dolar kuru (ve/
veya faiz artışı)  ile sanayi üretimi de-
ğişiminin analizi önem taşıyor. Sanayi 
üretimindeki artış hızı, ilk dört ay iti-
barıyla geriliyor. Buna karşılık dolar-
daki değişim aynı dönemde hep daha 
hızlı artış olarak kendini gösteriyor. 

Nisan’da hız oranları neredeyse ör-
tüştü. Sanayi üretimindeki artış yüz-
de 5.1, dolardaki artış yüzde 4.5 oldu. 

Dolar fiyatı, Mayıs’ta yüzde 8.9 ora-
nında arttı. Bu oran, sanayi üretimi-
nin Mayıs’ta çok düşük geleceğinin 
işareti sayılabilir.  

Sanayi üretiminin düzeyini belirleyen 
tek etken tabii ki döviz kurunun na-
sıl seyrettiği değil. Haziran’da olduğu 
gibi, dövizde artış hızı yavaşlasa da 
bu kez TL faizinin tırmanmasının, sa-
nayi üstünde benzer bir olumsuz et-
kiyi yaptığı söylenebilir. 

Yükselen faiz kadar, ekonominin ge-
nel gidişatı, belirsizlikler, iç ve dış ta-
lep, üretimin seyrini etkiliyor.

BEKLENTİLER AŞAĞI

İç pazara dayalı büyümede tüketici-
nin güveni önem taşıyor. Dolayısıyla 
tüketicinin güvenini ölçen endeksler 
de önemli. TÜİK tarafından gerçekleş-
tirilen Tüketici Güven Endeksi 2018 
Ocak ayında 72.3 iken Mart’ta inişe 
geçti ve Mayıs ayında 70’in altına 
indi. Reel kesim güveninde de artış 
değil, iniş yönünde bir eğilim hakim. 
Aynı azalış eğilimi, hizmet kesimi gü-
ven endeksinde de görülüyor.

Sanayinin nabzını ise İstanbul 
Sanayi Odası, Satınalma Yöneticileri 
Endeksi-PMI’den izlemek mümkün. 
Endekslerin hesaplanması için 
düzenlenen ankette, anket katılımcısı 
firmalara üretim, yeni siparişler, 

stok düzeyleri, istihdam, tedarikçi 
performansı ve fiyat trendleri gibi 
parametrelerin bir önceki dönemde 
hangi yönde geliştiği (artış/iyileşme 
ya da düşüş/kötüleşme) ve bir 
sonraki dönemde nasıl gelişmesinin 
beklendiği sorulmaktadır. 

PMI’ların 50’den büyük olması önceki 
aya kıyasla bir iyileşmeye ya da artışa 
işaret ederken 50’den küçük rakamlar 
önceki aya göre kötüleşme ya da 
düşüş olarak değerlendirilmektedir. 
PMI, Nisan ve Mayıs aylarında 50’nin 
altına düşmüştür. Bu da sanayide 
inişin en önemli göstergesi kabul 
edilmektedir. 

Durum, İnşaat Güven Endeksi’nde 
daha vahimdir. İnşaat Güven Endeksi 
Şubat ayından Mayıs’a kadar sürekli 
kan kaybetmektedir. 

STAGFLASYON

Dopingli büyümenin, yerini durgun-
luğa bırakması, buna bir de yükselen 
enflasyonun eşlik etmesi, Türkiye’yi 
yıpratıcı bir hastalığa maruz bırak-
maktadır: Stagflasyon. Yani hem dur-
gunluk hem enflasyon. 

Hem sanayici (üretici) enflasyonu 
(ÜFE) hem de onun perakendeye, 
yani tüketiciye yansıyan hali (TÜFE) 
çift hanelidir. Özellikle sanayici fiyat-
ları daha yüksek seyretmektedir. 

Mayıs ayında yıllık yüzde 20’yi geçen 
ÜFE, özellikle ara mallarında yüzde 
24 yıllık enflasyona ulaştı. Enerji fiyat-
larındaki artış da yüzde 30’a yaklaştı. 
ÜFE’deki hızlı fiyat artışının ana mo-
toru, döviz fiyatlarındaki artıştan kay-
naklandı. Enerji, girdi, makine teçhi-
zat, parça vb. yönünden dışa bağımlı 
olan sanayinin yaptığı ithalat pahalı-
laşınca, üretim maliyetleri de arttı ve 
bir maliyet enflasyonu yaşanmaya 



14

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  HAZİRAN 2018  www.mmo.org.tr

başlandı. Yıllığı Ocak ayında yüzde 12 
olan ÜFE, kısa sürede tırmandı ve Ma-
yıs ayında yüzde 20’yi geçti.

ÜFE’deki artış, perakendeye de belli 
ölçülerde yansıyor. Kâr marjını dü-
şürme, erteleme, oyalama ile direnen 
perakendeci, yine de perakende fi-
yatlarında artışa gitmek zorunda kal-
dı ve yıllık TÜFE, Ocak ayında yüzde 
10 dolayında iken Mayıs ayında yıllık 
yüzde 12’yi geçti. 

Öncelikle üretici (sanayici) fiyatlarının 
artışında ana kaldıracın döviz, daha 
çok da ABD doları fiyatındaki artışlar 
olduğu biliniyor. Haziran ortası itiba-
rıyla, yıllık bazda dolar fiyatı yüzde 30 
arttı. Aylık ortalama dolar fiyatı 3.53 
TL’den 4.60 seviyelerne kadar geldi. 
Özellikle 2018’deki artışlar önem ka-
zandı. Ocak 2018 itibarıyla, Haziran 
ortasında dolar fiyatı yüzde 21’in üs-
tünde arttı. Mayıs ayı, özellikle dolar 
fiyatında yüzde 9’a yakın artışla dik-
kat çekti ve artışı yavaşlatmak için TL 
faizlerini yükseltmek zorunda kalan 
Merkez Bankası, bu kez faizin sana-
yi üstünde benzer olumsuz etkileri 
yapmasının kapısını araladı ve sanayi 
sonuçta, yüksek döviz ile yüksek faiz 
cenderesine sıkıştırıldı.  

CARİ AÇIK TIRMANIŞI

Dopingli büyüme, dopingli sporcu-
ların yüksek performanslarının ar-
dından ilacın tahripkâr etkisi sonucu 
yığılıp kalmaları misali, sert yükseliş-
ten sert düşüşe geçilmesini kaçınıl-
maz hale getirmektedir. Büyüme cari 
açıkta sert artışlar getirirken bunun 
yarattığı döviz açığının mevcut iç ve 
dış koşullarda zorlaşması, ekonomi-
de, özellikle sanayide küçülmeyi de 
beraberinde getirecek. 

Nisan ayı cari açık verileri, ulaşılan 
açığın sürdürülmesinin zor boyutlar-
da olduğunu yeterince ortaya koyu-

yor. Nisan verilerine göre Türkiye’nin 
ilk 4 aydaki cari açığı 57.4 milyar do-
lara yükselmiş bulunuyor. Orta Vadeli 
Programda öngörülen 3.446 milyar 
TL’lik GSYH’yi veri kabul eder, yıllık or-
talama USD/TL kurunu da 4.25 alırsak 
GSYH dolar cinsinden 810 milyar do-
lara denk gelir. Bu durumda mevcut 
cari açık beklenen GSYH’nin yüzde 
7’si eder. Bu ölçüde cari açık/GSYH 
oranı merkez ve yükselen çevre ülke-
lerde söz konusu değil. 

Bir yıl içinde yenilenmesi gereken dış 
finansman tutarı 240 milyar dolar do-
layında olan Türkiye açısından dış fi-
nansman bulmak giderek zorlaşacak. 

Cari açık yıllık olarak 57,4 milyar dola-
ra yükseldi. Buradaki son bir yıllık artış 
23 milyar dolar. Artışın önemli kısmı 
enerji fiyatlarının artışından ve altın 
ithalatının artmasından kaynaklandı. 
Ama ara malı ithalatı da arttığı için 
cari açıkta yeni bir tırmanış başladı.

2018’in ilk 4 ayında 22 milyar dolara 
yaklaşan cari açık, geçen yılın aynı 
dönemini yüzde 80 geçmiş durum-
da. Bu hızlı tırmanışın yanında, açı-
ğın finansmanı da denizin kurumak-
ta olduğunu gösteriyor. Doğrudan 
yabancı yatırım, daha çok emlak 
satışlarıyla sınırlı miktarda kalırken 
sıcak para girişinin radikal biçimde 
7.7 milyar dolardan 1.8 milyar dola-
ra gerilediği görülüyor. Cari açığın 
finansmanında yeni kredi girişinden 
çok, bankaların dışarıdaki 11 milyar 
dolarlık mevduatı içeri çektikleri ve 
4 milyar dolara yakın kaynağı belirsiz 
fon girişi ile açığın finanse edilmeye 
çalışıldığı görülmektedir. Ayrıca ilk 4 
ayda rezervlerden de 2 milyar dolara 
yakın kullanım görülmektedir. 

Bütün bunlar, artan cari açığı  dış kay-
nakla finanse etmenin güçleştiğini, 
rezerv ve kaynağı belirsiz fonların da 

çok zorlandığını, Türkiye’nin kaynak 
bulma sorunun önümüzdeki günler-
de daha da artacağını göstermektedir.

Yükselen cari açık aynı zamanda dış 
kaynak ihtiyacını artırıyor. Türkiye’nin 
kredi notunu negatif etkiliyor.

Yükselen cari açığı, yükselen kurlar 
izliyor. Yükselen kurların iki büyük 
tahribatı var. Biri 223 milyar dolarlık 
döviz borçlusu şirketlerin bilançola-
rını bozuyor ve borç geri ödemele-
rini artırıyor. Şirketlerin dövize ihti-
yacının artması finansal piyasalarda 
büyük stres yaratıyor. Bazı şirketlerin 
batabileceği ihtimali tüm banka ala-
caklarının sorgulanmasına ve kredi 
notlarının düşürülmesine gerekçe 
oluşturuyor.

Döviz kurundaki hızlı artışın ikinci bü-
yük olumsuz etkisi, ithalatın ekonomi 
içindeki büyüklüğünden dolayı ge-
nel fiyat düzeyini artırmada ortaya çı-
kıyor. Kur ne kadar artarsa, enflasyon 
o kadar yükseliyor. Çünkü ithal edilen 
ara malı ve enerji ürünleri, tüm üre-
tilen mal ve hizmetlerin içine giriyor. 
Hatta tarım sektöründe daha fazla 
belirleyici durumda oluyor. 

DOLAR-TL KISKACI

Özelde sanayi, genelde ise ekonomi-
yi kıskaca alan ve büyümeyi yavaşla-
tan ana etkenler döviz-faiz arasındaki 
bilek güreşi. Yükselen dövize karşı 
yükseltilen TL faizleri, sanayiciyi kırk 
katır-kırk satır çaresizliğine bir kez 
daha kıstırmış bulunuyor.

Global piyasaların Türkiye’ye olan 
güveni Erdoğan’ın Mayıs ortasında 
Londra’ya yaptığı ziyaret sırasın-
da verdiği demeçlerle ciddi şekil-
de sarsıldı. Bloomberg, Londra’da 
Erdoğan’dan aldığı mülakatı şu yo-
rumla paylaştı: “Faizin sebep, enflas-
yonun sonuç olduğunu belirterek 
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geleneksel ekonomi teorisinden ayrı-
şan Erdoğan, rutin bir şekilde Merkez 
Bankası’nı faizleri yüksek tutmakla 
eleştiriyor.”

Bloomberg’e konuşan Londra mer-
kezli Alliance Bernstein’ın kredi ana-
listi Okan Akın da şu değerlendirme-
yi yaptı: “Cumhurbaşkanı’nın Merkez 
Bankası ile ilgili sözleri tabuta son 
çiviyi de çaktı. (...) Şu anda piyasa 
Türkiye’nin kredi notunu B- olarak 
fiyatlıyor. Türk tahvilleri bir süredir 
zaten ülkenin kredi notunun iki ka-
deme altında seyrediyor ancak Türk 
varlıkları özellikle son birkaç haftadır 
diğer gelişmekte olan piyasalardan 
negatif bir şekilde ayrışıyor.”

İç aktörlerin, tüketicilerin ve sektörle-
rin ekonomiye güveninin azaldığı za-
ten bilinen bir gerçekti. Ancak buna 
artık dış güvendeki sarsıntı ve hızla-
nabilecek sıcak para çıkışı da eşlik 
edecek gibi görünüyor. Nitekim ülke-
lerin risk primine (CDS) bakıldığında 
Türkiye’nin risk priminin 22 Mayıs’ta 
282’ye, 13 Haziran’da 302’ye çıktığı 
ve en yakınındaki Brezilya’nın (196), 
Rusya’nın (134) risk primlerini bir hay-
li geride bıraktığı gözlendi. Bu, dışa-
rıdan borçlanırken çok daha yüksek 
faizler ödemeye katlanmak anlamına 
geliyor elbette.

İçeride ise yıllık yüzde 12’nin üstüne 
enflasyon karşısında birikimlerini ko-
rumak isteyenler dövize yöneliyor ve 
talep yaratıyorlar. Toplam net döviz 
açıkları 223 milyar doları bulan şirket-
lerin risk azaltmak için döviz almaya 
yönelmeleri de talebi tırmandırıyor.

Merkez Bankası önümüzdeki 12 ayda 
çevrilmesi gereken dış borç tutarının 
190 milyar dolara yaklaştığını açık-
ladı. Buna, 50 milyar doları aşan cari 
açığın finansmanı da eklendiğinde 
12 ayda bulunması gereken dış kay-
nak 240 milyar dolara yaklaşıyor. 

Büyük döviz talebine karşılık arz ye-
tersiz, satıcı ise pek yok. Döviz satmak 
yerine ne olacağını net olarak görün-
ceye kadar satmama eğilimi hâkim. 
Bu durum haliyle dövizin fiyatını 
dalgalanmaya terk ederek, zaman za-
man inişiler gösterse de hep yukarıya 
çekiyor.

Dışarıda da doları yukarı iten 
rüzgârlar var. Dolarda küresel güç-
lenme eğilimi küçük dalgalanmalar 
yaşasa da sürüyor. IMF verilerine 
göre, Türk Lirası diğer gelişen ülke 
para birimleri arasında dolar karşısın-
da en fazla değer yitiren para birimi 
durumunda. Diğer gelişen ülke para 
birimleri dolar karşısında hafif düşüş 
ve yükselişler yaşarken TL, genelde 
onlardan ayrışıyor.

ABD Merkez Bankası’nın Haziran or-
tasında ikinci faiz artışını yapması ve 
yılın geri kalan kısmında da iki kez 
daha faiz artıracağı beklentisi, sıcak 
paranın rotasını daha çok ABD’ye 
yönlendirmiş durumda. Bu da Türki-
ye gibi ülkelere gelme ihtimali olan 
küresel sıcak paranın, daha çok uzak-
laşması anlamına geliyor.  

Dolar fiyatını psikolojik sınır da olan 
5 TL’ye doğru tırmandıran etken-
leri etkisiz kılacak en önemli adım 
ise Merkez Bankası’nın TL faizlerini 
yükseltmesiydi. Takvimler 22 Mayıs’ı 
gösterirken dolar fiyatını 4.66 TL’de 
kapatan Türkiye, 23 Mayıs sabahı 
4.80 TL’lik bir fiyata uyandı. Asya pi-
yasalarında başlayan hızlı atak, gün 
boyu Türkiye’de de sürdü ve doların 
fiyatı 4.92’ye kadar çıktı. Tam bir be-
lirsizlik, endişe, umutsuzluk ve siyasi 
eylemsizlikle geçen günün sonun-
da Merkez Bankası Para Politikası 
Kurulu’nun toplantı haberi geldi ve 
beklenen müdahale yapılarak poli-
tika faizi tam 3 puan artırıldı, yüzde 
16,5’e çıkarıldı. Önceki artışların en 

fazla 1 puanda kaldığı anımsandığın-
da bunun radikal bir müdahale oldu-
ğu söylenebilirdi. Faiz müdahalesinin 
ardından doların fiyatı 4.55’lere kadar 
geriledi. Londra’ya bu kez Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Murat 
Çetinkaya’nın yaptığı ziyaret, dışarı-
da güven tesis etmek için ve Merkez 
Bankası’nın gerektiği durumlarda 
yeni faiz artışlarına gideceği temi-
natını vermek içindi. Beklenti dövize 
karşı TL’nin daha da güçlenmesiydi. 
Ama enflasyonun çift haneli olduğu 
bir ortamda bu nasıl olacaktı? Lond-
ra’daki para piyasaları bir kez daha 
ziyaret edildi. Bu kez Başbakan Yar-
dımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez 
Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 
Londra’da Merkez Bankası’nın elinin 
serbest olduğunu, 3 puan faiz artır-
makla kalmayıp gerektiği zaman faiz 
artışını sürdürecekleri güvenini ver-
meye çalıştılar. Nitekim bu güvence, 
Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklan-
dığı gün de kanıtlandı.

3 Haziran’da Mayıs ayı tüketici enflas-
yonu yüzde 1.6 gibi dikkat çekici bir 
boyutta geldi. Bu, yıllık yüzde 12.2’lik 
bir enflasyon demekti. Ama daha ür-
kütücü olan üretici fiyatlarıydı. ÜFE 
yıllık yüzde 20’yi aşan boyutlara ula-
şarak TÜFE’nin de önümüzdeki ay-
larda yıllık yüzde 15’leri bulabilece-
ğinin işaretini verdi. Merkez Bankası 
Londra’da verdiği sözü unutmadı ve 7 
Haziran’daki olağan para kurulu top-
lantısında faizleri 1.25 puan daha ar-
tırdı. Böylece iki hamlede faizler 4.25 
puan artırılmış oldu.  

Peki bu faiz hamleleri iç ve dış eko-
nomik aktörlerin TL’ye, daha doğrusu 
Türkiye ekonomi yönetimine güven-
sizlikleri ve dövize sığınmalarının 
önünü alabilir mi? Artırılan faizler ya-
bancı sıcak parayı Türkiye borsalarına 
yatırıma iştahlandırır mı?

İlk veriler hamlelerin pek işe yarama-
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dığını gösterdi. Dolar fiyatı 4.25’lik 
faiz artırımı sonrası Haziran ortala-
rında hâlâ 4.60 TL basamağındaydı. 
Merkez Bankası’nın haftalık verileri 
yabancıların borsaya yatırımlarında 
önemli girişler göstermedi, sadece 
çıkışlar yavaşlamıştı. Ama kimilerine 
göre bu çıkışlar, TL’de olan yabancı-
ların, dövizi yüksek buldukları için 
çıkamadıklarından kaynaklanıyordu, 
yani biraz gevşeme görseler hemen 
çıkabilirlerdi.

Cumhurbaşkanı’nın Londra ziyareti, 
verdiği aykırı demeçler ve sonrasın-
da yaşanan katı gerçekler başka bir 
şeye işaret ediyor: AKP rejimi dünya 
piyasalarının genel akışına, oyun ku-
rallarına kafa tutacak durumda değil; 
akıntıya karşı yüzecek mecali pek 
yok. Dönüp dolaşıp dünya piyasa-
larının beklentilerine karşılık verme 
çabasında. Hatta beklentilere karşılık 
vermek bir yana, bu yoldan sapama-
yacağı adeta teyit edilmiş oldu. AKP 
rejiminin sonrasında da farklı bir rota 
çizecek, farklı bir kulvara geçecek ne 
gücü ne de barutu var. Entegrasyon, 
daha çok da bağımlılık, iyice artmış 
durumda döviz-faiz arasındaki bu 
bilek güreşinin sanayiyi, genelde de 
ekonomiyi daraltıcı etkileri her geçen 
gün daha çok hissedilmekte. 

IMF YOLU

Bugünlerde IMF ile birlikte adı sıkça 
kullanılan iki ülke, Arjantin ve Türkiye. 
Nedeni ise ikisinin de ekonomik 
göstergeleri, IMF kapısına gidecek 
kadar olumsuz. Bunlardan Arjantin’in 
göstergeleri Türkiye’ninkinden daha 
olumsuz. Arjantin, 50 milyar dolarlık 
bir kredi temini için Haziran başında 
IMF ile anlaştı ve acı reçeteyi, halkının 
ağır protestolarını göze alarak kabul 
etti. Ya Türkiye? Türkiye, IMF’lik olmadı 
henüz ama “Köprüden önceki son 

çıkış”ı kaçırırsa, IMF’ye gitmesi mutlak 
ülkelerden biri olarak görülüyor. 

Türkiye ile Arjantin’in isimleri 2001 
yılında, yani Türkiye’nin tarihinin 
en ağır krizini yaşadığı yılda da bir-
likte anılmıştı ve IMF’lik olmak, ikisi 
için birden gerçekleşiyordu. Büyük 
kamu açıkları, döndürülemeyen dış 
borçlar, verilen büyük cari açıklar ve 
sermaye kaçışı ile yerli parada büyük 
değer kaybı… Bunlar iki ülke için de 
söz konusuydu ve gösterilen tek yol, 
IMF’ye gitmek, alınacak IMF krediler-
inin karşılığı acı reçetelerle sosyal 
harcamaları kısmak, özelleştirmeleri 
uygulamak, maaşları ve istihdamı 
daraltmak, tarım ve hanehalkı 
desteklerini kaldırmak, bütçeden 
kısarak borç ödemekti.

Bu acı reçeteye 2001’de Bülent Ece-
vit Başbakanlığındaki koalisyon 
hükümeti “evet” dedi. Alınan kredi 
karşılığı acı bir reçete ve politik 
sonuçları da kabullenilmiş oldu.  Ar-
jantin ise karşı durdu, dış borçlarını  
2005’te ve 2010’da yeniden 
yapılandırıldı ve alacaklılara yeni tah-
viller verdi. Ne var ki, döndü dolaştı, 
yeniden 2018’de IMF ile bir acı reçete 
karşılığı kredi kullandı. 

Arjantin’in yaşadığı “kaderi” Türkiye 
de yaşayacak mı? Prof. Dr. Korkut Bo-
ratav,  Cumhurbaşkanı ve milletvekili 
seçimlerinin ardından hangi taraf ik-
tidara gelirse gelsin, 2019’da IMF’ye 
gidişi neredeyse kaçınılmaz görüyor. 

Bu “kaderi” geciktirecek belki de 
dönüştürecek, “Köprüden önce 
bir çıkış” yok mu? Türkiye’nin ve 
Arjantin’in göstergeleri, diğer çevre 
ülkelerden net olarak ayrışıyor. En-
flasyon, cari açık, kamu açığı, dış ser-
mayenin uzaklaşması ile hızlanan ye-
rel para kaybı, onu yavaşlatmak için 
yükseltilen faizlerden medet umma, 
iki ülkenin birbirine yakın olguları... 

Ama yine de Türkiye, henüz Arjantin 
kadar denizi tüketmiş değil. 

AKP rejiminin, Temmuz başına ka-
dar göstergelerin daha da kötüye 
gitmesini önlemek için, başta 
TL faizlerini hızla artırarak döviz 
tırmanışını durdurma çabası, çok da 
işe yaramıyor. 23 Mayıs’ta dolar kuru 
4.92’yi görmüşken Merkez Bankası 
politika faizini önce 3 puan, sonra 
da 1.25 puan artırarak hız kesmek 
istedi. Dolar kuru Haziran ortalarında 
4.60 TL dolayındaydı. Yani 4.25 
puanlık faiz artışı, doları ancak 30 
kuruş geriletebilmişti. Türkiye, artık 
yıpratıcı bir döviz-faiz bilek güreşine 
sahne olmuştur. 

Ekonomide dengeleri yerine oturt-
mak için, sarsılan iç ve dış güveni 
seçimlerle birlikte yeniden kazanmak 
gerekli. Seçimlerden güven alan bir 
siyasi irade, ekonomik göstergeleri 
düzeltmeyi deneyebilir. Kaçan ser-
maye belki geri gelir, TL’ye dönüş 
başlayabilir. Adım adım faizler inebilir. 
Bunlar enflasyon hızını yavaşlatabilir. 
Güven geri gelirse, yatırımlar ve 
büyüme başlayabilir. Kamu açığına 
yeniden disiplin getirilebilir. Ama, 
bunlar kısa sürede olmayabilir de. 
Mart 2019’da yerel yönetim seçim-
lerinin olması, ekonomiyi toparlama 
önünde bir başka siyasi basınç. 

Ayrıca, içeride ne yapılırsa yapılsın, 
dışarıdaki rüzgar, küresel fonları 
Türkiye’ye çeviremeyebilir de. Bu ise 
denizin iyice tükenmeye başlamasın 
neden olabilir ve IMF’ye doğru rotayı 
çevirmek zorunda kalmaktan başka 
bir yol bırakmayabilir. 

Ekonomiyi yönetme konusunda yeni 
bir “hikaye”si olmayan AKP ile devam 
edilirse, ekonomide bir iyileşme ihti-
mali pek görünmüyor ve IMF’ye gidiş 
kaçınılmaz gibi.
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1. GİRİŞ

Nükleear reaktör kazaları, nükleer santrallerin işlet-
meye alındığı 1950’li yıllardan bu yana yaşanagel-
mektedir.

Fransa'daki Atom Enerjisi Komisyonu (CEA)  tarafından 
yapılan bir değerlendirmede, hiçbir teknik inovasyonun 
nükleer santrallerin işletilmesiyle bağlantılı insan kay-
naklı hataların riskini ortadan kaldıramayacağı sonucu-
na varılmıştır [1]. Massachusetts Institute of Technology 
Üniversitesi'nden disiplinlerarası bir ekip tarafından ya-
pılan çalışmada da 2005-2055 yılları arasında nükleer 
enerjide beklenen büyüme göz önüne alındığında, bu 
dönemde en az dört ciddi nükleer kaza olabileceği tah-
mininde bulunulmuştur [2]. Dolayısıyla, nükleer tesislerin 

 Nükleer Reaktör Kazaları

kullanılmaya devam edilmesi, kaza riskini de her zaman 
beraberinde getirmekte ve bu kazaların önlenmesi için 
her türlü teknolojik olanakları devreye sokmak yanında il-
gili eğitimlerin verilmesi ile regülasyonlarının devreye ko-
yulması ve bunların denetimlerinin yapılması da önemli 
olmaktadır.

Nükleer kazalar, nükleer santrallerin işletilmesi ve diğer 
nükleer enerji kullanımı konularında (tıbbi, askeri, araştır-
ma, atık bertarafı vb.) meydana gelmiştir. Bu yazıda nüke-
er sanrtrallerdeki belli başlı kazalar ve bunların nedenleri 
ile kaza seviyeleri konusunda bilgi verilmektedir. Haliha-
zırda Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği (INES) 
daha genel ve kullanılmakta olan bir değerlendirme ölçe-
ği olduğu için, bu yazıda da nükleer kaza ve olayların INES 
ölçeği ile yapılmış olan seviyelendirilmesi esas alınmıştır.
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2. BELLİ BAŞLI NÜKLEER SANTRAL KAZALARI VE 
NEDENLERİ

1952 yılından 2017 yılına kadar 120’den fazla nükleer sant-
ral kazası ve olayı kayda geçmiştir. Bu kazaların 49 adedi 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 20 adedi Japonya’da, 12 
adedi Fransa’da ve 10 adedi Kanada’da gerçekleşmiştir.

Ekte yer alan Tablo 1’de 1952 yılından bu yana ölümlü ve/
veya kazanın tesise verdiği zararın 100 milyon USD’den 
fazla olan tüm nükleer santral kazaları ve olayları tarih sı-
rasıyla listelenmiştir [1, 3-6]. 

Bu yazıda ise INES 4. seviye ve üstü belli başlı nükleer 
santral kazaları ve nedenleri hakkında bilgi verilmektedir.

2.1 Kyshtym - 29 Eylül 1957 (INES Ölçeğinde 6. Seviye)

II. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda, Sovyetler Birliği 
nükleer cephaneliklerini ve yakıt depolarını güçlendir-
mek amacıyla birçoğu acele olarak inşa edilmiş düzine-
lerce gizli tesis kurdu. Bunlardan birisi, bir atık depolama 
tankındaki soğutma sisteminin arızalanması sonucunda, 
depolanmış olan kurutulmuş radyoaktif maddenin aşırı 
ısınıp patlamasıyla kaza yaşanmış ve  büyük bir felaket 
bölgesi haline gelmiş olan Ozyorsk Rus kasabasındaki 
Mayak nükleer yakıt işleme tesisi idi. Bu tesis bir nükle-
er santral olmasa da nükleer santrallere yakıt üreten bir 
tesis türü olduğu için, bu yazıya Kyshtym kazası da dahil 
edilmiştir.

Kaza sonucunda, 70-80 ton yüksek radyoaktif içerikli 

madde içeren dumanlar, Ozyorsk ve çevresindeki bölge-
nin üzerinde, yaklaşık 1.000 kilometre karelik bir alana ya-
yıldı. Etkilenen bölgenin 10.000 sakininin tahliye edilme-
sinden önce tam bir hafta geçti; tesisteki sorun sır olarak 
saklandığı için, sakinlere hızlı ve kalıcı yeni yerleşimlere 
göç etmeleri için hiçbir açıklama yapılmadı. O zamanla-
ra ait ortaya çıkmış olan raporlarda, insanların ciltlerinin 
açıkta kalan kısımlarında deri sıyrılması da dahil olmak 
üzere, gizemli rahatsızlıklar görüldü [7].

Sovyet hükümeti, felaket sonrasında neler olduğunu ka-
bul etmek yerine, radyoaktif maddelerle kirlenmiş alanda 
Doğu-Ural Doğa Koruma Alanı oluşturdu ve bu bölgeye 
yetkisiz erişimi yasakladı. 1979 yılında Rus biyolog ve 
muhalif Zhores Medvedev kazanın kalıcı etkilerini teşhir 
ederek çalkantı yarattı, ancak olayı belgeleyen raporlar 
1990 yılına kadar açıklanmadı. Tahminlere göre, 200 kişi 
radyasyona maruz kalmaktan dolayı kanserden öldü ve 
binlerce kişi radyasyona maruz kalmakla ilgili hastalıklara 
yakalandı. Mayak olayı, Ozyorsk o zamanki resmi harita-
larda görünmediği için, yakınlardaki Kyshtym kasabası ile 
ilişkilendirildi. 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası Nükleer ve 
Radyolojik Olay Ölçeği'nde 6. seviye olarak değerlendi-
rilmiş olan bu kazayı dünyanın en kötü üçüncü nükleer 
enerji kazası olarak gösterdi.

2.2 Idaho - 3 Ocak 1961 (INES Ölçeğinde 4. Seviye)

Dünyanın ilk ölümcül atom kazası, 3 Ocak 1961'de 
Idaho'da 3 MW gücündeki SL-1 (Sabit Düşük Güç Sant-

rali No. 1) isimli küçük bir deneysel 
Kaynar Su Reaktörünün (BWR) kontrol 
çubuğunun manuel olarak kaldırılması 
sırasında oluşan tahriple gerçekleşti ve 
Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay 
Ölçeği'nde (INES) 4. seviyede bir kaza 
olarak değerlendirildi [9-10].

Tesis, ABD Ordu Nükleer Güç 
Programı'nın bir parçasıydı. Tasarımın-
da, Kuzey Kutup Dairesi yakınındaki 
radar alanları ve küçük ve uzak askeri 
tesisler için elektrik gücü ve ısı sağlan-
ması amaçlanmıştı. Reaktörün tasarım 
gücü 3 MW idi ve kullanım için 200 kW 
elektrik ve ısınma için 400 kW termal 
güç üretmesi öngörülmekteydi. Fotoğraf 1. Kyshtym Felaketi Anısına Tesis Yakınındaki Plaket [8]
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21 Aralık 1960 tarihinde bakıma alınmış olan reaktör, 3 
Ocak 1961 tarihinde tekrar işletmeye alınmak istendi. 
Bakım prosedürleri gereği olarak, ana merkezi kontrol 
çubuğunun tahrik mekanizmasına yeniden bağlanması 
için birkaç inç elle çekilmesi gerekiyordu. Saat 09:00'da, 
bu çubuk manuel olarak olması gerekenden fazla çekildi 
ve SL-1'in anında kritik duruma geçmesine neden oldu.

Saat 09:01'de, reaktörün bulunduğu ABD Ulusal Reaktör 
Test İstasyonu'nun yangın istasyonlarında ve güvenlik 
merkezlerinde alarmlar duyuldu.

Çekirdek ve tankın kalıntıları üzerinde yapılmış olan de-
taylı incelemeler sonucunda, 40 cm çekilmesi durumunda 
bile reaktörü kritik duruma sokacak olan kontrol çubuğu-
nun, manuel olarak 50 cm çekilmesinin, reaksiyonu büyük 
ölçüde hızlandırdığı sonucuna varıldı. Bu reaksiyon sonu-
cunda ortaya çıkan güç dalgalanması, reaktör gücünün 
yaklaşık 0,04 saniye içinde 20 GW'a ulaşmasına neden ola-
rak plaka tipi yakıtın erimesine neden oldu. Erimiş yakıt, 
tanktaki su ile etkileşime girerek, patlayıcı bir buhar for-
masyonu yarattı. Çekirdeğin üzerindeki suyun oluşturdu-
ğu bu buhar basıncı, hem tankın üzerinden su ve buhar 
olarak fışkırdı hem de basınçlı 12 ton ağırlığındaki tankın 
üst kapağına çarparak tankın 3 m havaya fırlamasına ne-
den oldu. Kaza sırasında iki ordu uzmanı operatörün öl-
düğü belirlendi. Yaralanmış olan elektrik teknisyeni eski 
donanma mensunbu üçüncü bir kişi ise daha sonra  öldü. 
Binada yüksek radyasyon seviyeleri belirlendi.

Kaza, bu tasarımın terk edilmesine ve gelecekteki reak-
törlerin, tek bir kontrol çubuğunun çıkarılmasının bu tür 
kazalara neden olmasını engelleyecek şekilde tasarlan-
masına yol açtı. Bu kaza sonucunda bölge uzun yıllar rad-
yasyon etkisi altında kalmıştır.

2.3 Three Mile Island - 28 Mart 1979 (INES Ölçeğinde 5. Seviye)

Three Mile Island Nükleer Santrali, Harrisburg, Pennylva-
nia, ABD bölgesinin yakınlarında bulunan ve iki basınçlı 
su reaktörüne sahip bir nükleer santraldir. 800 MWe gü-
cündeki ilk ünite 1974 devreye alındı, kazanın olduğu 
906 MWe gücündeki ikinci ünite ise kaza anında daha çok 
yeni idi [11]. 

Kaza, 28 Mart 1979 tarihinde, ünite 2’de reaktör %97 güç 
ile çalışırken saat 04:00'te meydana gelmişti. İkincil so-
ğutma devresinde gerçekleşen önemsiz bir arıza sonu-
cunda, birincil soğutmanın sıcaklığında yükselme olmuş-
tu. Bu durumda reaktör, otomatik olarak duruşa geçmişti. 
Duruş 1 saniyede gerçekleşmişti. Bu noktada, 10 saniye 
sonra kapanması gereken emniyet vanası kapanmadığı 
için birincil soğutma sıvısı boşaldı ve reaktör çekirdeğin-
de oluşan yüksek ısı giderilemedi. Operatörler vananın 
kapandığına inanmışlardı, çünkü vananın o anki durumu-
nu gösteren bir gösterge yoktu. Soğutucu kaybı sonucu, 
yüksek basınçlı pompalar reaktör sistemine su basmaya 
başlamıştı. Su ve buharın emniyet vanasından kaçması 
sonucu soğutma suyu basınçlı su tankına dolarak burada 

 Fotoğraf 2. Idaho SL-1 Reaktörü [10]
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su seviyesinin yükselmesine sebep olmuştu. Operatörle-
rin aldığı eğitimde öğretildiği üzere, operatörler basınçlı 
su tankı seviyesindeki artış üzerine, raktörün tamamıyla 
suyla dolduğunu düşünerek ve basınçlı su tankının ba-
sınç nedeniyle patlamasını engellemek için yedek su akı-
şını azaltmışlardı. 

Dolayısıyla, birincil soğutma sisteminde yaşanan su azal-
ması sonucu buhar oluşumu artmış ve buhar-su karışı-
mının pompalanması, reaktörün ana soğutma pompa-
larının şiddetli bir şekilde titreşmesine sebep olmuştur. 
Operatörler şiddetli titremelerin pompalara zarar verme 
ihtimali üzerine pompaları kapatmıştır. Bu sırada ope-
ratörler basınç yüksek olduğu için reaktörün hâlâ suyla 
kaplı olduğunu düşünüyorlardı. Soğutucudaki kaynama 
sürdürdükçe yakıt çubuklarının su ile teması kesilmiş, re-
aktörün yakıt çekirdeği açığa çıkmış ve daha da ısınmıştır. 
Bunun sonucunda yakıt çubukları zarar görmüş ve radyo-
aktif maddeler soğutucu suyuna karışmıştı.

Daha sonra emniyet vanası ile basınçlı su tankı arasındaki 
kapatma vanası kapatılmış ve soğutucu sıvı kaybı engel-
lenmişti. Ne var ki kızgın buhar ve gazlar, çekirdek soğut-
ma sisteminden soğutma suyunun akışını engellemişti.

Sabah boyunca operatörler, içerdeki buharın yoğun-
laşması için sisteme daha çok su eklemişlerdi. Öğleden 
sonraki zaman diliminde operatörler basıncı azaltıp dü-
şük basınçlı soğutma sisteminin devreye girmesini ve acil 
durum su sisteminin sisteme girmesi için uğraşmışlardır. 
Akşam saatlerinde operatörler basıncı artırmak ve buhar 
baloncuklarını sönümlemek amacıyla yüksek basınç su 
enjeksiyon sistemini devreye almışlardı. 28 Mart akşamı, 
buharın yoğunlaşması sonucu soğutma pompaları dev-

reye girerek reaktörün soğutma sistemi tekrar çalışmaya 
başlamıştır.

Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeğinde (INES) 
5. seviyede bir kaza olarak değerlendirilmiş olan Three 
Mile Island kazasının nedeni, operatörlerin reaktörün 
planlanmamış olan bu duruşunu iyi teşhis edememiş ve 
uygun bir şekilde tepki verememiş olmasıdır. Eksik kont-
rol odası araçları ve yetersiz acil durum müdahale eğitimi 
kazanın temel sebepleri olarak görülmektedir.

Reaktör soğutma sisteminde biriken radyoaktif gazlar 
ikincil bina içinde bir tank içinde birikmişti. 29 ve 30 Mart 
tarihlerinde bu gazlar atık gaz bozunma tankına aktarıl-
mıştı. Bu aşamada kompresörlerden bazı radyoaktif gaz-
lar sızmış ancak bu gazların çoğu filtrelerde tutulmuş ve 
çevreye az miktarda radyasyon salınmıştı. Tahmin edilen 
toplam radyasyon salınımı 370 PBq olarak belirlenmiştir. 
Yapılan çalışmalarda kaza sonucu çevreye salınan radyas-
yonun düşük ve sağlığa etki ettiği düşünülen radyasyon 
seviyesinden düşük bir değerde olduğu belirlenmiştir ve 
yapılmış olan çalışmalarda bu kaza nedeniyle çevrede 
herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı belirlenmiştir.

2.4 Tokaimura – 30 Eylül 1999 (INES Ölçeğinde 4. Seviye)

Tokaimura kazası, Japonya’nın başkenti Tokyo’nun he-
men dışındaki Japonya Nükleer Yakıt Dönüşüm A.Ş. (JCO) 
tarafından işletilen çok küçük bir yakıt hazırlama tesisin-
de oldu. Bu tesis de nükleer santral olmamakla birlikte, 
nükleer santrallere yakıt üreten bir tesis olduğu için, bu-
rada oluşmuş olan kaza da bu yazıya dahil edilmiştir. To-
kai'deki JCO fabrikası, 1988 yılında devreye alındı ve yılda 
3 tona kadar normal güç reaktörlerinin üstünde bir değer 
olan %20 U-235’e kadar uranyum zenginleştirdi. Tesis bu 
yakıtı çeşitli özel araştırma ve deney reaktörleri için üretti. 
Islak bir süreç kullanmaktaydı [13]. 

30 Eylül'de üç işçi, %18,8 U-235'e zenginleştirilmiş uran-
yumu kullanan JOYO deneysel hızlı reaktör için küçük bir 
parti yakıt hazırlıyordu. JCO'nun üç yıl içinde bu reaktör 
için hazırlayacağı bu ilk yakıttı ve bu işi yapacak çalışanları 
eğitmek için kalifikasyonlar ve eğitim gereklilikleri henüz 
belirlenmemişti. Çalışanlar, bu prosedürü daha önce defa-
larca çok daha az zenginleştirilmiş uranyum (%5'ten daha 
az) ile kullanmışlardı ve %18,8 zenginleştirmenin kritiklik 
etkileri hakkında hiç bilgileri yoktu. Saat 10:35 civarında, 
çökeltme tankındaki çözelti hacmi yaklaşık 16 kg uranyum 
içeren yaklaşık 40 litreye geliğinde, kritik kütleye ulaşıldı. 

 Fotoğraf 3. Three Mile Island Nükleer Santralı [12]
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Kritiklik noktasında, nükleer fizyon zinciri reaksiyonu 
kendi kendine sürmeye başladı ve alarmı tetikleyen yo-
ğun bir gama ve nötron radyasyonu yayılımı oldu. Binada 
fisyon ürünleri kademeli olarak salınmasına rağmen pat-
lama yaşanmadı. Islak yöntemin önemi, çözelti içindeki 
suyun, nötron kontrolünü sağlaması ve reaksiyonu hız-
landırmasıdır (yakıt hazırlama tesislerinin çoğunda kuru 
süreçler kullanılır). 

Kritiklik yaklaşık 20 saat ve aralıklı olarak devam etti. 
Çözelti kuvvetle kaynadıkça boşluklar oluştu ve kritiklik 
sona erdi, fakat soğudukça ve boşluklar kaybolduğunda 
reaksiyon tekrar başladı. Reaksiyon, çökeltme tankını çev-
releyen soğutma suyu boşaltıldığında durduruldu, çünkü 
bu su bir nötron reflektörü görevi görüyordu. Sonunda 
nötron emici olan borik asit çözeltisi içeriğin kritiklikten 
çıkmayı sağlamak için tanka eklendi. Bu operasyonlar 27 
çalışanı radyoaktiviteye maruz bıraktı. Bir sonraki işlem, 
binanın dışındaki insanları gama ışınlarından ve tanktaki 
fisyon ürünlerinden korumak için koruyucu kurmak oldu. 
Nötron radyasyonu bu şekilde durduruldu.

Radyasyon (nötron ve gama), etrafa yayılmış malzemeler-
den değil, neredeyse tamamen tanktan yayıldı. Nükleer 
işleme tesislerini barındıran binalar, normal olarak at-
mosferden daha düşük bir basınçta muhafaza edildikleri, 
böylece dışarıya hava sızmadığı ve herhangi bir kirlenme 
egzoz bacasına bağlı hava filteleri için, işleme tesisi binası 
içinde oluşan partikül radyonüklidler, yüksek verimli par-
çacıklı hava filtreleri tarafından toplanmıştır. 5 Ekim'de 
yapılan bir duman testi, negatif basıncın muhafaza edil-
diğini (yani binanın yapısal bütünlüğünün tatmin edici 
olduğunu) ve havalandırma sisteminin çalıştığını doğru-

ladı. Bununla birlikte, düşük seviyede iyot-131’in egzoz 
yoluyla çevreye salındığının tespit edilmesi nedeniyle, 
havalandırmanın durdurulmasına ve bina tarafından sağ-
lanan pasif koruyuculuğa güvenilmeye karar verildi.

Kritikliğin başlamasından beş saat sonra, işleme tesisi 
binasından 350 metrelik bir yarıçap içindeki 39 haneden 
161 kişi boşaltılmıştır. İki gün sonra, kum torbalarından 
ve diğer kalkanlardan geçen gama ışımasından hiçbir 
tehlike oluşmadığı belirlendiğinden bu kişlerin evlerine 
dönmelerine izin verildi. Olay başlangıcından on iki saat 
sonra, 10 km'lik yarıçap içerisinde kalan sakinlerin, önlem 
olarak evlerinden çıkmamaları istenmiş ve bu kısıtlama, 
bir sonraki gün öğleden sonra kaldırılmıştır. 

Kaza, Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği 
(INES) ile 4. seviye olarak sınıflandırıldı. Kazadan sonra üç 
çalışan hastahaneye yatırıldı. Bunlardan ikisi kısa bir süre 
sonra öldü. 

Kazada 160 TBq asal gaz ve 2 TBq gaz iyot salınımı olmuş-
ken, binanın dışına kaçan salınım çok az oldu. Kritiklik 
sonlandırıldıktan ve koruma kalkanı inşa edildikten son-
ra, JCO alanının ötesindeki radyasyon seviyeleri normale 
döndü. Kazadan hemen sonra bölgede sadece az miktar-
da radyonüklid tespit edildi ve bunlar kısa ömürlüydü. 

IAEA'ya göre kaza, kritiğe yol açan ve öncelikle insan ha-
talarından ve güvenlik prensiplerinin ciddi şekilde ihlal 
edilmesinden kaynaklandı.

2.5 Çernobil – 26 Nisan 1986 (INES Ölçeğinde 7. Seviye)

Çernobil Nükleer Santrali, Ukrayna, Kiev şehrine 130 km 
uzaklıkta bulunan ve RMBK-1000 tipi 4 nükleer reaktöre 
sahip bir santraldir. Santralde bulunan 1 ve 2. üniteler 
1970 ve 1977 yıllarında inşa edilmiş, 3 ve 4. üniteler 1983 
yılında tamamlanmıştır. Kazanın olduğu zaman diliminde 
2  ünite daha inşa halindedir. Santrale 3 km uzaklıktaki 
Pripyat şehrinde 49.000 kişi ve santrale 15 km uzaklıktaki 
Çernobil şehrine ise 12.500 kişi yaşamaktaydı. Kazanın ol-
duğu zaman santralin 30 km çapa sahip bölgesinde tah-
min edilen toplam nüfus 115.000-135.000 arasındaydı. 
RBMK-1000 reaktörü (1.000 MW gücünde Yüksek Güçlü 
Kanal-Tipi Reaktör, Ruçası “Reactor Bolshoi Moschnosti 
Kanalynyl”) Sovyet tasarımı olan ve moderatör olarak gra-
fit, yakıt olarak hafif zenginleştirilmiş uranyum kullanan 
basınç tüpü sistemiyle kaynamalı hafif su reaktörüdür. 
Bu reaktör tipinde, nötronları yavaşlatmak için su yerine 

 Fotoğraf 4. okaimura Nükleer Yakıt Hazırlama Tesisi [14]
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grafit kullanılmaktadır. Çernobil kazasını tetikleyen en 
önemli etken bu olmuştur. Bunlara ek olarak batı tasarı-
mı olan reaktörlerde uygulanan düzenleyici, denetleyici 
prosedürlerin ve acil durum eylem planlarının o dönemki 
Rus reaktörlerinde olmaması, sonuçların ağırlaşmasına 
neden olmuştur [15].

25 Nisan 1986 günü, Çernobilin 4. ünitesinin operatörleri, 
bir deney yapmak üzere hazırlık yapmışlardı. Deney, ana 
güç kaynağı kaybedildiğinde türbinlerin ne kadar sürey-
le daha ana pompalara güç sağlayacağının belirlenmesi 
üzerineydi. Aynı deney, bir yıl önce Çernobil santralinde 
yapılmış ve türbinden gelen gücün çok hızlı düştüğü 
gözlenmişti. Bu deneyde ise yeni voltaj düzenleyicisi test 
edilecekti. Deneyinden önce, reaktörün gücü düşürüldü, 
ardından da acil soğutma sistemi ile deney sırasında re-
aktörün kapanmasını önlemek için tehlike anında çalış-
maya başlayan güvenlik sistemi devre dışı bırakıldı. 26 
Nisan günü saat 01:00’i biraz geçe teknisyenler deneyin 
son hazırlıklarını tamamlamak üzere ek su pompalarını 
çalıştırdılar. Bunun sonucunda, gücünün %7’siyle çalış-
makta olan reaktörde buhar basıncı düştü ve buhar ayır-
ma tanklarındaki su düzeyi güvenlik sınırının altına düştü. 
Normal olarak bu durumda reaktörün güvenlik sistemi-
ne ulaşması gereken sinyaller de teknisyenler tarafından 
engellendi. Su düzeyini yükseltmek için buhar sistemine 
daha fazla su aktarıldı ve saat 01:23’te deneyin fiilen baş-
latılması için koşulların oluştuğuna karar verildi. Geri ka-
lan öteki acil güvenlik sinyali bağlantılarını da kestikten 
sonra türbinlere giden buhar akışı durduruldu.

Bunun sonucunda dolaşım pompaları ve reaktörün so-
ğutma sistemi yavaşladı. Yakıt kanallarında ani bir ısı yük-
selmesi görüldü ve yapım  özellikleri nedeniyle reaktör 
tümüyle denetimden çıkmış oldu. Tehlikeyi fark eden tek-
nisyenler, reaktörün durdurulmasını sağlamak amacıyla 
bütün kontrol çubuklarını derhal sisteme sokmaya karar 
verdiler. Fakat aşırı derecede ısınmış bulunan reaktörler-
de saat 01:24’te, yani deneye başlanmasından bir dakika 
sonra iki patlama oldu. Bu patlamanın ayrıntıları tam ola-
rak bilinememekle birlikte, denetim dışı bir çekirdek tep-
kimesinin gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. 3 saniye 
içinde reaktörün gücü %7’den %50’ye fırladı. Yakıt parça-
cıklarının soğutma suyuyla karşılaşması, suyun biranda 
buhara dönüşmesine yol açtı. Oluşan aşırı buhar basıncı 
reaktörün ve santral binasının 1000 ton ağırlığındaki üst 
kapağını uçurdu. Grafit ve yakıt parçalarının sebep oldu-
ğu yangınlar sonucu çevreye ciddi miktarda radyasyon 

salındı. Çevreye salınan radyoaktivite 14x1018 Bq olarak 
tahmin edilmektedir. Bu patlamalar sonucu 2 işçi hayatını 
kaybetmişti. Santralde bulunanlar ilk anda 400 remlik bir 
radyasyon aldılar (öldürücü doz 200 rem’dir). 

Reaktöre saatte 200-300 ton su verilmiş, ancak 1 ve 2. üni-
teleri su basma tehlikesi olduğu için yarım gün sonra bu 
işlem devam ettirilmemişti. İkinci günden onuncu güne 
kadar reaktöre yangını söndürmek ve radyoaktif parça-
cıkların salınmasını engellemek amacıyla 5000 ton bor, 
dolomit, kum, kil ve kurşun, helikopterler ile yanan çekir-
değin üzerine atıldı.

Kazadan sonraki 10 gün boyunca havaya büyük miktarda 
radyoaktif madde salınmıştır. Özellikle iki önemli izotop, 
iyot-131 ve sezyum-137, halkın önemli miktarlarda doz 
almasına sebep olmuştur. Çevreye salınan çoğu madde 
enkaz üzerinde toplanmıştır, ancak daha hafif maddeler 
rüzgar ile taşınarak Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya ile İskan-
dinavya ve Avrupa'nın bir bölümüne taşınmıştır.

25 Ağustos’a kadar ölenlerin sayısı 31'i buldu. Santral 
çevresinde 40 km yarıçapındaki daire içinde bulunanlar 
ortalama 12 rem radyasyonla karşılaştılar. Ertesi gün ölçü-
len radyasyon normalin 100.000 katıydı; iki gün sonra 500 
katına düştü. 135.000 kişi çevreden boşaltılarak başka 
yönlere taşındı. Reaktör çekirdeğine gereken ölçü aletleri 
yerleştirildikten sonra, çevrenin temizlenmesi için reaktör 
binası, 410.000 metreküp çimento ve 7.000 ton çelik kul-
lanılarak bir zırh içine alındı [16]. Ayrıca yeraltı sularının 
etkilenmesini engellemek amacıyla bir tünel açılıp bina-
nın altı betonlandı. Bir yıl sonra reaktörün iç sıcaklığı 100 
dereceye düştü.

Akarsuların temizlenmesi için Pripyat ve Uz ırmakları 
üzerine 130 filtre görevi gören baraj kuruldu. Bir yandan 
Kiev’e su sağlayan Dinyeper göllerinin kirlenmesi önle-
nirken, öte yandan yeni bir su verme sistemi oluşturuldu. 
Kentin tüm besin maddeleri başka yörelerden getirildi. 
Çevredeki 7.000 su kuyusu kapatıldı.

2006 yılında hakemli bir dergi olan “International Journal 
of Cancer” isimli dergide, Çernobil faciasına bağlı olarak 
kanser nedeniyle öldüğü belirtilen ve kansere yakalanan 
kişilerde, sağ kalım oranları da dahil edilerek herhangi bir 
tartışma ortamı oluşturulmasına olanak vermeyecek şe-
kilde inceleme yapılmıştır. Bu çalışmada, kaza nedeniyle 
tahminen 4.000 kişinin öldüğü açıklanmıştır [6].
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Tahmini olarak Avrupa’da tiroid kanserine yakalanan 
1.000 vaka ve diğer kanserlere yakalanan 4.000 vakaya 
Çernobil kazasının neden olmuş olabileceği düşünül-
mektedir ve bu miktarlar kazadan günümüze kadar ya-
şanan kanser vakalarının %0,01’ini temsil etmektedir. 
Modellemeler sonucunda 2065 yılına kadar radyasyona 
maruz kalmış 16.000 kişinin tiroid kanseri, 25.000 kişinin 
diğer kanserlere yakalanması beklenebilir. 

Günümüzde işletme halinde olan RBMK tipi 12 Nükleer 
santral bulunmaktadır ve hepsi Rusya’dadır. Uluslarara-
sı Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeğinde (INES) 7. seviye 
ve şu ana kadar yaşanmış en büyük nükleer felaket ola-
rak değerlendirilmiş olan bu kazadan sonra, Ukrayna ve 
Litvanya’da beş adet RBMK tipi reaktörü kapatılmış olup, 
Rusya’da inşasına başlanmış olan Kursk-5 RBMK tipi reak-
törünün inşası ertelenmiştir [18].

2.6 Fukuşima – 26 Nisan 1986 (INES Ölçeğinde 7. Seviye)

Fukushima Daiichi Nükleer Santrali, General Electric (GE) 
tarafından tasarlanıp üretilmiş ve Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO) tarafından işletilmekte olan altı ayrı 
kaynar su reaktörü (BWR) bulunmaktadır. 

Tōhoku depremininin meydana gelmiş olduğu  11 Mart 
2011 tarihinde, santralin 4, 5 ve 6 sayılı reaktörleri yeni ya-
kıt yüklemesi için duruştaydı [19] ve bunların kullanılmış 
yakıt havuzları hâlâ soğumaya ihtiyaç duyuyordu [20, 21].

Depremden hemen sonra, elektrik üreten 1, 2 ve 3 nu-
maralı reaktörler, reaktörlerin normal çalışma koşullarını 
kontrol çubuklarını devreye sokarak durduran ve SCRAM 
olarak adlandırılan güvenlik prosedürü ile otomatik ola-

rak duruşa geçti. Reaktörler kendi soğutucu pompalarını 
çalıştırmak için güç üretemediğinden, tasarlandığı üzere, 
elektronik ve soğutma sistemlerine enerji vermek için 
acil durum dizel jeneratörleri devreye girdi. Bunlar, dep-
remden 41 dakika sonra gelen ilk tsunami, ünite 1’den 
5’e kadar olan  jeneratörleri tahrip edene kadar normal 
olarak çalıştırıldı. Reaktör 6'yı soğutan iki jeneratör bu 
tsunamiden hasar görmedi ve bu jeneratörlerin gücü, re-
aktör 4'ün maruz kaldığı aşırı ısınma sorunlarını ortadan 
kaldırmak ve kendi reaktörleriyle birlikte komşu reaktör 
5'i soğutmak için yeterliydi [20].

Depremden 50 dakika sonra gelen 13 m yüksekliğindeki 
en büyük tsunami dalgası, tesisin 10 m yüksekliğindeki 
deniz tarafındaki koruma duvarını aştı ve acil durum jene-
ratörlerinin yerleştirildiği alçak seviyeli odaları hızla sular 
altında bıraktı [22]. Su altındaki dizel jeneratörler kısa bir 
süre sonra devre dışı kaldı ve kritik soğutma suyu pompa-
larına da enerji sağlamayı kesti. Yakıt çubuklarının erime-
sini engellemek için, bu soğutma suyu pompalarının du-
ruştan sonra ortaya çıkan ısıyı gidermek üzere birkaç gün 
sürekli olarak çalışmaları gerekmekteydi. Elektrik aküleri 
tarafından beslenen yedek acil durum pompaları da akü-
lerin depremden bir gün sonra, 12 Mart tarihinde durma-
sından sonra reaktörler aşırı olarak ısınmaya başladı [23].

Bu sırada işçiler reaktörlerin soğutma sistemlerine ve 
kontrol odalarına güç sağlamak için çabalarken, bir dizi 
hidrojen-hava kimyasal patlaması meydana geldi. Bu pat-
lamalardan ilki Ünite 1'de 12 Mart'ta ve sonuncusu Üni-
te 4'te 15 Mart tarihinde yaşandı. Reaktörler 1–3'te sıcak 
zirkonyum yakıt ile kaplama suyu reaksiyonunun, her üni-
tede 800 ila 1000 kilogram hidrojen gazı ürettiği tahmin 
edilmektedir. Bu basınçlı gaz, reaktör basınçlı tankından 
dışarı atılırken ortam havasıyla karışarak ünite 1-3'te patla-
yıcı konsantrasyon sınırlarına ulaştı. Ünite 3 ile 4 arasında-
ki boru bağlantılarından veya Ünite 4’teki kullanılmış yakıt 
tankında benzer reaksiyonun oluşmasından dolayı, Ünite 
4 de patlamaya neden olan hidrojen ile doldu. Hidrojen-
hava karışımı patlamaları, üst ikincil muhafaza binaların-
daki her ünitenin üst kısmında meydana geldi [24].

Tüm göstergeler, soğutma sıvısı kaybı kazası ile örtüşmüş 
olduğu üzere, yetersiz soğutma sonucunda Reaktör 1, 2 
ve 3’te erimeye neden olduğunu göstermektedir.

Fukuşima kazası nedeniyle aşırı radyasyona kısa süreli ma-
ruz kalma ile bağlantılı ölümler yaşanmazken, deprem ve 

 Fotoğraf 5. Kazadan sonra Fukuşima Nükleer Santralı [25]



25

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  HAZİRAN 2018  www.mmo.org.tr  

tsunami nedeniyle yaklaşık 18.500 kişi ölmüştür. Doğrusal 
eşiksizlik teorisine göre maksimum kansere bağlı ölüm ve 
hastalık tahmini 1.500 ila 1.800'dür, ancak bu başka bir-
çok  tahminde birkaç yüz seviyelerine düşmektedir [26]. 
Ayrıca, tahliye edilen insanlar arasındaki felaket ve tahliye 
deneyimi nedeniyle psikolojik sıkıntı oranları, Japon orta-
lamasıyla karşılaştırıldığında beş kat artmıştır [27].

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2013 yılında, tahliye edilen 
bölge sakinlerinin çok az radyasyona maruz kaldıklarını 
ve radyasyonun yol açtığı sağlık etkilerinin saptanabilir 
seviyelerin altında olabileceğini bildirmiştir [28]. Radyas-
yon maruziyetinin sağlık riskleri, muhafazakar bir yön-
tem olan ve en küçük radyasyon maruziyetinin bile ne-
gatif bir sağlık etkisine yol açacağını varsayan doğrusal 
eşiksizlik modeli kullanılarak hesaplanmıştır [29]. Rapor-
da, en çok etkilenen bölgelerdeki bebekler için yaşam 
boyu kanser riskinin yaklaşık %1 oranında artacağı belir-
tildi. En kirli bölgelerdeki popülasyonlarda, radyasyona 
maruz kalan kız bebeklerde tiroid kanserine yakalanma 
riskinde %70, meme kanserine yakalanma riskinde %6 
ve erkek bebeklerde lösemiye yakalanma riskinde %7 
artış olacağı belirtilmiştir. Anne karnındaki bebekler için 
riskin bebeklerle aynı seviyede olduğu, çocuklar ve ye-
tişkinler için tahmini kanser riskinin bebeklerden daha 
düşük olduğu öngörüldü [30].

Kazadan hemen sonra Japonya'nın Nükleer ve Endüst-
riyel Güvenlik Ajansı (NSC), Fukushima Daiichi Ünite 
1-3’teki kazayı, Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay 
Ölçeği'nde 5. seviye olarak ve Ünite 4’teki kazayı 3. seviye 
olarak ilan etti. Ne var ki, tsunamiden bir ay sonra, özel-
likle kazadan sonraki bir hafta içerisindeki iyot-131 eşde-
ğeri radyoaktif salınımların yaklaşık 630 PBq olmasından 
dolayı, ünite 1-3 için kazanın seviyesini 7. seviye olarak 
açıkladı [31].

Uzmanlar Fukushima Daiichi kazalarını, Çernobil felake-
tinden sonra en büyük ikinci nükleer kaza olarak tanım-
lamakla birlikte, tüm reaktörlerde sorun yaşanması, bu 
kazaları bugüne kadarki en karmaşık nükleer kaza yap-
maktadır [32].

3. SONUÇ

Yukarıda verilen örneklerden de görüldüğü üzere, büyük 
nükleer kazaların çoğu doğrudan operatör veya insan 
hatasıyla ilgilidir. Bu, Çernobil ve Three Mile Island kaza-

larında çok açık olarak görülmektedir. Çernobil'de, kaza 
öncesinde bir test prosedürü yürütülüyordu ve testin yü-
rütücüleri, normalde reaktörün duruşa geçmesine neden 
olacak koruma devrelerinin ve uyarı sinyallerinin opera-
törler tarafından devre dışı bırakılmalarına izin verdiler. 
Three Mile Island'da, operatörler, soğutucu pompaların 
anormal davranmaya başladığını gözlemlemeden önce, 
binlerce metreküp suyun tesisten boşalmasına izin ver-
diler. Böylelikle soğutucu pompalar duruşa geçmiş, do-
layısıyla çekirdeğin soğutulması mümkün olamadığı için 
reaktör hasar görmüştür. Idaho’daki kaza da bir operatör 
tarafından büyük olasılıkla yanlışlıkla merkezi kontrol çu-
buğunu 10 cm yerine yaklaşık 50 cm dışarı çekilmesinden 
kaynaklanmıştır.

Nükleer enerji endüstrisindeki gelişmeler, reaktörlerin 
güvenliğini ve performanslarını iyileştirmiş ve daha gü-
venli (fakat genellikle test edilmemiş) reaktör tasarımları 
ortaya çıkarmıştır, fakat bu teknolojik gelişmeler reaktör-
lerin doğru tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesinin 
bir garantisi olamamakta ve hatalar herzaman yapılabil-
mektedir; örneğin Fukuşima'daki reaktör tasarımcıları, 
depremden kaynaklanan bir tsunaminin depremden 
sonra reaktörü kararlı hale getirmesi beklenen yedek 
sistemleri devre dışı bırakacağını tahmin edemediler. 
Fukuşima nükleer kazası, Japonya gibi gelişmiş bir eko-
nominin bile nükleer güvenliği yönetip sağlaması konu-
sunda şüphelerin doğmasına neden oldu. Ayrıca, terörist 
saldırıları içeren nükeer felaket senaryoları da her zaman 
gerçekleşebilecek senaryolardır.

Dolayısıyla, her türlü teknolojik güvenlik önlemleri ile eği-
timlerin verilmesi yanında, nükleer kazaların engellene-
bilmesi için tesislerin kurulu olduğu ülkelerde, uluslarası 
güncel düzenlemelerin (regülasyonların) ve bu esaslarda 
geliştirilmiş ulusal düzenlemelerin uygulanması ve de 
özellikle o ülkenin bağımsız düzenleyicisinin bu regülas-
yonlara uyulmasını ciddi olarak denetlemesi kaçınılmaz 
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
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Tarih Kaza / Olay Yeri Kaza veya Olayın Açıklaması Ölü Sayısı
Maliyet 

[Milyon USD 
2006]

INES Seviyesi

29 Eylül 1957 Mayak, Kyshtym, Rusya Federasyonu
Kyshtym felaketi, Sovyetler Birliği’nde bir Nükleer yakıt işleme tesisi olan 

Mayak’ta meydana gelen bir radyasyon kirliliği olayı.
200+ 6

10 Ekim 1957
Sellafield Aka Windscale Yangını, 

Cumberland, 
Birleşik Krallık

İngiliz atom bombası projesinde yangın, çekirdeği tahrip etti ve yaklaşık 
740 terabecquerel iyot-131’i çevreye verdi. Ana çıkış bacası üzerine inşa 

edilen ilkel bir duman filtresi, çok daha kötü bir radyasyon sızıntısını 
başarıyla önledi ve en az hasarı sağladı.

0 5

3 Ocak 1961 Idaho Falls, Idaho, ABD
Ulusal Reaktör Test İstasyonu'nda SL-1 prototipinde patlama. Bir kontrol 

çubuğu çok uzaktayken 3 operatörün hepsi öldü.
3 22 4

5 Ekim 1966
Frenchtown Charter Township, Michigan, 

ABD
Enrico Fermi Nükleer Üretim İstasyonu'nda Fermi 1 Reaktörü'nün kısmi 

çekirdek erimesi. Çevreye radyasyon sızıntısı olmadı.
0 132

21 Ocak 1969 Lucens Reaktörü, Vaud, İsviçre
21 Ocak 1969’da, bir soğutucu kaybı kazası sonucunda kısmi çekirdek 

erimesi ve daha sonra kapatılmış olan mağarada büyük radyoaktif 
kirlenme olayı yaşandı.

0 5

6 Şubat 1975
Sosnovyi Bor, Leningrad (Şimdi Saint 

Petersburg), Rusya Federasyonu
Leningrad nükleer santral reaktör Ünite 1’de kısmi nükleer erime olduğu 

bildirildi.
3

22 Mart 1975 Browns Ferry, Alabama, ABD
Yedi saat süren yangın, Browns Ferry’deki üç nükleer reaktörün 1600’den 

fazla kontrol kablosuna zarar vererek, çekirdek soğutma sistemlerini 
devre dışı bıraktı.

0 240

7 Aralık 1975
Greifswald, Doğu Almanya 

(Şimdi Almanya Federal Cumhuriyeti)
Elektrik hatası, ana kanalda kontrol hatlarını ve beş ana soğutma suyu 

pompasını yok eden yangına neden oldu.
0 443 3

5 Ocak 1976
Jaslovské Bohunice, Çekoslovakya 

(Şimdi Slovakya)
Yakıt değişimi sırasında arıza. Yakıt çubuğu reaktörden reaktör bölmesine 

soğutucu (CO2) ile çıkarıldı.
2 4

22 Şubat 1977
Jaslovské Bohunice, Çekoslovakya 

(Şimdi Slovakya)
Reaktörün ciddi şekilde korozyona uğraması ve radyoaktivitenin bitkisel 

alana bırakılması, toplam devre dışı bırakmayı gerektirmiştir. 
0 1.700 4

28 Mart 1979
Three Mile Adası, Pennsylvania, 

ABD
Operatör hataları nedeniyle soğutucu ve kısmi çekirdek erimesi kaybı. 

Radyoaktif gazların az bir salınımı olmuştur.
0 2.400 5

1 Ağustos 1983 Pickering, Ontario, Kanada

Pickering Nükleer Reaktör 2’de   soğutma suyu  kaybı kazası. Yakıt de-
metlerini tutan basınç borusu, hidritleme nedeniyle delinmiştir. Tesisteki 
dört reaktörün tamamındaki boru demetleri on yıl boyunca yeni malze-

melerle (Zr-%2,5 Nb) değiştirilmiştir.

0 1.000

15 Eylül 1984 Athens, Alabama, ABD
Güvenlik ihlalleri, operatör hatası ve tasarım sorunları Browns Ferry 
Ünite 2’nin altı yıllık süreyle devre dışı kalmasına neden olmuştur.

0 110

9 Mart 1985 Athens, Alabama, ABD
Devreye alma sırasında enstrümantasyon sistemlerinin arızalanması, üç 

Browns Ferry ünitesinde operasyonların askıya alınmasına yol açtı.
0 1.830

11 Nisan 1986
Plymouth, 

Massachusetts, ABD
Yinelenen ekipman sorunları, Boston Edison’un Pilgrim Nükleer 

Santrali’ni acil durdurmaya zorladı.
0 1.001

26 Nisan 1986
Çernobil, Çernobil Bölgesi (Şimdi Ivankiv 

Bölgesi), Kiev, Sovyetler Birliği 
(Şimdi Ukrayna)

Çernobil’den 300.000 kişinin tahliye edilmesini ve Avrupa çapında 
radyoaktif malzemenin dağıtılmasını gerektiren aşırı ısınma, buhar 

patlaması, yangın ve erime.

Doğrudan 
50’den az, 

sonuçta 4000 
kadar

6.700 7

4 Mayıs 1986
Hamm-Uentrop, Batı Almanya (şimdi 

Almanya Federal Cumhuriyeti)
Deneysel THTR-300 Reaktörü çevreye küçük miktarlarda fizyon ürünleri 

(0.1 GBq Co-60, Cs-137, Pa-233) yaymıştır.
0 267

 Ek 1. Nükleer Santral Kazaları
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31 Mart 1987
Delta, Pennsylvania, 

ABD
Peach Bottom Ünite 2 ve 3, soğutma arızaları ve açıklanamayan ekipman 

sorunları nedeniyle durdurmaya gitmiştir.
0 400

4 Mayıs 1987 Kalpakkam, Hindistan
Hızlı Breeder Test Reaktörü'nde yakıt ikmali sırasındaki kaza nedeniyle 

reaktör çekirdeğinde oluşan hasar, Reaktörün iki yıllık duruşa geçmesine 
neden oldu.

0 300

19 Aralık 1987 Lycoming, New York, ABD
Arızalar, Niagara Mohawk Power Corporation’u Nine Mile Point Ünite 1’i 

durdurmaya zorlamıştır.
0 150

17 Mart 1989 Lusby, Maryland, ABD
Calvert Cliff Ünite  1 ve 2’de yapılan denetimler, uzun süreli duruşlara 

zorlayan basınçlı ısıtıcı kılıflarındaki çatlakları ortaya çıkardı.
0 120

24 Mart 1992
Sosnovyi Bor, Leningrad  (Şimdi Saint 

Petersburg), Rusya Federasyonu
Sosnovy Bor nükleer santralindeki bir kaza, radyoaktif gazların ve iyotun, 

yırtılmış bir yakıt kanalından havaya sızmasına neden oldu.

22 Şubat 1993 Fukuşima, Japonya Yüksek basınçlı buhar kazası bir işçiyi öldürdü ve iki kişiyi de yaraladı. 1

31 Mart 1993 Bulandshahr, Uttar Pradesh, Hindistan
Narora Nükleer Santrali'ndeki yangının  buhar türbin kanatlarının 

ikisinde verdiği zarar, ağır su reaktörünün neredeyse erime noktasına 
gelmesine neden olan hasara yol açtı.

0 220

2 Şubat 1995 Kota, Rajasthan, Hindistan
Rajasthan Nükleer Santralinden Rana Pratap Sagar Nehri’ne sızan radyo-
aktif helyum ve ağır suyu tesisin onarım için iki yıllık duruşa geçmesine 

neden oldu.
0 280

20 Şubat 1996
Waterford, Connecticut, 

ABD
Vana sızması nedeniyle Millstone Nükleer Santrali Ünite 1 ve 2 duruşa 

geçmek durumunda kaldı ve çoklu ekipman arızaları bulundu.
0 254

2 Eylül 1996 Crystal River, Florida, ABD
Yardımcı tesisler ekipmanı arızası, Crystal River Ünite 3’te duruşa gidişi ve 

kapsamlı onarımları zorlamıştır.
0 384

30 Eylül 1999 Ibaraki Prefecture, Japonya
Tokaimura nükleer kazası, iki işçiyi ölümüne ve bir işçinin de izin verilen 

seviyelerin üzerinde radyasyona maruz kalmasına neden oldu.
2 54 4

21 Ocak 2002 Manche, Fransa
Kondenserin yanlış monte edilmesinden sonra kontrol sistemleri ve 

emniyet valfleri arızası, tesiste iki aylık duruşa neden oldu.
0 102

16 Şubat 2002 Oak Harbor, Ohio, ABD
Kontrol çubuklarındaki şiddetli korozyon, Davis-Besse reaktörünün 24 ay 

süreyle devre dışı kalmasına neden oldu.
0 143 3

9 Ağustos 2004 Fukui Prefecture, Japonya
Mihama Nükleer Santrali’nde buhar patlaması, 4 işçinin ölümüne ve 7 

işçinin de yaralanmasına neden oldu.
4 9 1

25 Temmuz 2006 Forsmark, İsveç
Forsmark Nükleer Santrali'ndeki bir elektrik arızası, bir reaktörün duruşa 

geçmesine neden oldu.
0 100 2

1 Şubat 2010 Vernon, Vermont, ABD
Vermont Yankee Nükleer Santrali'nin  yeraltı borularındaki sorun, radyo-

aktif trityumun yeraltı su kaynaklarına sızmasına neden oldu.
0 700

11 Mart 2011 Fukuşima, Japonya

Bir tsunami, tesisin aktif olan 5 reaktörünü su basarak hasar görmesine 
ve iki işçinin boğularak ölmesine neden oldu. Yedek elektriğin kesilmesi, 

aşırı ısınmaya, erime ve tahliyeye neden oldu. Temizlik sırasında ekipman 
taşırken bir kişi aniden öldü. Tesisin 6. reaktörü o sırada çalışmıyordu.

2+ 7

12 Eylül 2011 Marcoule, Fransa
Marcoule Nuclear Sahası'ndaki bir patlamada bir kişi öldü ve dört kişi 
yaralandı. Patlama metalik atıkları eritmek için kullanılan bir fırında 

gerçekleşti.
1

Temmuz 2016 Michigan, ABD
Donald C. Cook Nükleer Santrali, Ünite 2 türbin binasında büyük buhar 

sızıntısı oldu.
0 ?
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1. GİRİŞ

Radyoaktif ve nükleer kazalar, 1890’lardan bu yana 
yaşanmaktadır. Tıpkı deprem şiddetinin kademe-
lendirilmesinin Richter, sıcaklığın derecelendirilme-

sinin Celcius ölçekleri  kullanılmadan anlaşılmasının zor 
olması gibi, radyasyon kaynaklarının endüstriyel ve tıbbi 
kullanımı, nükleer tesislerdeki operasyonlar ve radyoaktif 
maddelerin taşınması sırasında ortaya çıkan kazaların bü-
yüklüklerinin anlaşılabilmesi ve bu kazaların birbirleriyle 
karşılaştırılarak seviyelendirilebilmeleri için de bir ölçeğin 
tanımlanması gerekmektedir. Bu yazıda, nükleer kazala-
rın seviyelendirilmesine yönelik olarak yapılmış olan ça-
lışmalar anlatılmaktadır. 

 Nükleer Kazaların Seviyelendirilmesi

2. ULUSLARARASI NÜKLEER VE RADYOLOJİK OLAY 
ÖLÇEĞİ (INES)

Nükleer reaktör kazalarını değerlendirirken ve seviyelen-
dirirken genel olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı2  
ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün Nükleer 
Enerji Ajansı3 tarafından 1990 yılında belirlenmiş olan 
Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği4  (INES) 
kullanılmaktadır. Başlangıçta, nükleer santrallerdeki olay-
ları sınıflandırmak için uygulanmış olan bu ölçek, daha 
sonra sivil nükleer endüstriyle ilişkili tüm tesislere uygu-
lanabilmek için genişletilmiş ve uyarlanmıştır. Daha sonra 
ise radyoaktif malzeme ve radyasyon kaynaklarının kul-
lanımı, depolanması ve taşınması ile ilgili tüm olayların 
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ifade edilmesindeki önemin giderek artması ihtiyacını 
karşılamak üzere daha da genişletildi ve bu olaylara da 
uyarlandı [1, 2].

Bu değerlendirmede kazalar, “kaza”, “olay” ve “sapma” ola-
rak üç kategoriye ayrılmakta ve kaza ve olaylar en yükse-
ği 7 olan derecelendirme ile seviyelendirilmektedir (1’den 
3’e kadar olan seviyeler “olay”, 4’ten 7’ye kadar olan sevi-
yeler “kaza” kategorisine girmekte, ölçek altı olarak seviye 
0 ise “sapma” olarak adlandırılmaktadır).  

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından “kaza” terimi, 
korunma ve güvenlik açısından sonuçları veya potansi-
yel sonuçları ihmal edilmeyecek işletim hataları, ekip-
man arızaları veya diğer aksilikler de dahil olmak üzere, 
herhangi bir istenmeyen olay olarak tanımlanmaktadır. 
Nükleer kaza ise tesislerden veya nükleer aktivitelerden 
radyoaktif madde salınımının meydana geldiği veya mey-

dana gelme olasılığı bulunan veya başka bir devlet için 
radyolojik güvenlik anlamında olabilecek uluslararası bir 
sınır ötesi salınım ile sonuçlanan veya sonuçlanabilecek 
kazadır.

INES’e göre seviyelendirmede “olay” terimi, aslında küçük 
kaza olarak kullanılmakta olup, kazadan sadece daha az 
şiddetli olmakla ayrılan olaydır.  “Olay”, kazada da olabile-
ceği gibi, küçük veya büyük olabilir, ancak kazadan fark-
lı olarak, olay bilinçli bir şekilde oluşturulabilir. “Nükleer 
olay”, nükleer hasara neden olan aynı kökene sahip olan 
olgu veya olgular dizisi veya önleyici tedbirler yönünden 
bu tür hasara yol açacak ciddi ve yakın tehditlerdir.

INES, nükleer ve radyolojik kaza ve olayları sınıflandırır-
ken üç etki alanını göz önünde bulundurur [3]. Bunlardan 
ilki olan İnsanlar ve Çevre, olaya yakın ve uzak yerlerde 
insanların maruz kaldıkları radyasyon dozlarını ve tesis-

 

 
  Şekil 1. Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği (International Nuclear and Radiological Events Scale - INES) [3]
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ten planlanmamış olan radyoaktif malzemenin yayılımını 
dikkate alır. İkincisi olan Radyolojik Bariyerler ve Kontrol, 
insanlar ve çevre üzerinde doğrudan etkisi olmayan olay-
ları kapsar veya çevre ve yalnızca ana tesis içinde geçer-
lidir. Tesis içerisindeki planlanmamış yüksek radyasyon 
seviyelerini ve önemli miktarda radyoaktif malzenme  
yayılımını kapsar. Üçüncüsü olan Derinlemesine Savun-
ma da insanlar veya çevre üzerinde herhangi doğrudan 
etkisi olmayan olayları kapsar, fakat planlandığı üzere bu 
olayların ileri kaza seviyelerine ulaşmaması için  gerekli 
önlemler alınır.

Seviye 0, sapma olarak adlandırılr ve güvenlik önemi ol-
mayan bir olaydır. Seviye 1, anomali olarak adlandırılr ve 
geçerli işletme rejiminin ötesinde bir olaydır, ancak gü-
venlik önlemlerinde önemli sorunlar ile önemli bir nükle-
er kirlilik yayılmasının olmaması ve çalışanların aşırı doza 
maruz kalmamasıdır. Seviye 2, olay olarak adlandırılır ve 
güvenlik önlemlerinde önemli bir sorun içeren, ancak 
bundan kaynaklı diğer sorunlarla başa çıkmak için yeterli 
derinlemesine savunma önleminin olduğu ve/veya çalı-
şanların maruz kalabileceği yasal doz sınırının aşıldığı ve/
veya tasarımda dikkate alınmamış olan tesisteki faaliyet-
ler için düzeltici önlem almayı gerektiren olaydır. Seviye 3, 
ciddi olay olarak adlandırılır ve sadece son savunma kat-

manının operasyonel kaldığı ve/veya şiddetli radyasyon 
kirliliğinin tesis içinde yayıldığı veya çalışanlarda belirgin 
etkilerinin görüldüğü ve/veya radyoaktif malzemenin te-
sis dışında çok küçük miktarda yayılımını (yani kritik grup 
dozu olan milisievertin ondalık seviyeleri) içeren küçük 
bir kazadır. Seviye 4, yerel sonuçları olan kaza (tesis dışın-
da önemli riski olmayan kaza) olarak adlandırılır ve tesise 
ciddi zarar veren (örneğin kısmi çekirdek erimesi) ve/veya 
bir veya birden fazla çalışanın muhtemelen ölümü ile so-
nuçlanacak aşırı doza maruz kalması ve/veya kritik grup 
dozu olan birkaç milisievert seviyesinde radyasyonun te-
sis dışına yayılması ile sonuçlanan kazadır. Seviye 5, geniş 
sonuçları olan kaza (tesis dışı riski olan kaza) olarak adlan-
dırılır ve tesise büyük hasar veren ve/veya radyolojik ola-
rak yüzlerce ila binlerce TBq'nün iyot-131’e eşdeğer rad-
yoaktif malzemenin tesis dışına  yayılması ile sonuçlanan 
ve muhtemelen acil durum planlarının kapsadığı karşı 
önlemlerin kısmi uygulanmasına yol açacak kazadır. Sevi-
ye 6, ciddi kaza olarak adlandırılır ve önemli bir radyoaktif 
madde salınımını içeren ve planlı karşı önlemlerin uygu-
lanmasını gerektirebilecek olan, ancak büyük bir kazadan 
daha hafif seviyede ve binlerce ila onbinlerce TBq (tera-
becquerel) iyot-131’e eşdeğer radyoaktif malzemenin te-
sis dışına  yayılması ile sonuçlanan kazadır. Seviye 7 ise 

 Tablo 1. INES Seviyelerinin Genel Açıklaması [3]

INES Seviyesi İnsanlar ve Çevre Radyolojik Bariyerler ve Kontrol Derinlemesine Savunma 

Seviye 7
(Büyük Kaza)

•	 Planlı	ve	kapsamlı	karşı	önlemler	gerektiren	
yaygın sağlık ve çevresel etkileri olan çok 
miktarda radyoaktif madde salınımı.

Level 6
(Ciddi Kaza)

•	 Planlı	karşı	önlemlerin		uygulanmasını	
gerektirebilecek	olan	önemli	miktarda	
radyoaktif madde salınımı. 

Seviye 5
(Geniş	Sonuçları	Olan	Kaza)	

•	 Planlı	karşı	önlemlerin		uygulanmasını	ge-
rektirebilecek olan sınırlı radyoaktif madde 
salınımı. 

•	 Radyasyona	bağlı	birkaç	ölüm.

•	 Reaktör	çekirdeğinde	ciddi	hasar.

•	 Yüksek	olasılıkla	halkın	maruz	
kalacağı büyük miktarda radyoaktif 
malzemenin tesis içinde yayılımı. Bu, 
büyük bir kritik kaza veya yangından 
kaynaklanabilir.
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Seviye 4
(Yerel	Sonuçları	Olan	Kaza)

•	 Yerel	besin	kontrolü	dışında	planlı	karşı	
önlemlerin		uygulanmasını	gerektirmeyebi-
lecek olan az radyoaktif madde salınımı. 

•	 Radyasyona	bağlı	en	az	bir	ölüm.

•	 Çekirdeğin	%0,1’inden	fazlasının	
serbest kaldığı yakıt erimesi veya 
yakıtın	hasar	görmesi.

•	 Yüksek	olasılıkla	halkın	maruz	
kalacağı	önemli	miktarda	radyoaktif	
malzemenin tesis içinde yayılımı.

Seviye 3
(Ciddi Olay)

•	 Çalışanların	yasal	yıllık	radyasyon	limitinin	
on katından fazlasına maruz kalması.

•	 Radyasyondan	kaynaklı	(yanık	gibi)	ölümcül	
olmayan belirgin sağlık etkisi.

•	 Çalışma	alanında	1	Sv/h’den	fazla	
radyasyona maruz kalma.

•	 Düşük	olasılıkla	halkın	maruz	kalacağı,	
tasarımda	öngörülmemiş	alanda	
yüksek radyoaktif kirlenme.

•	 Nükleer	güç	santralinde	güvenlik	
önleminin	kalmadığı	yakın	kaza.

•	 Kapalı	yüksek	radyoaktif	kaynağın	
kaybolması veya çalınması.

•	 Kapalı	yüksek	radyoaktif	kaynağın	
kulanım için uygun prosedürle teslim 
edilmemesi.

Saviye 2
(Olay)

•	 Halkın	içindeki	bir	kişinin	10	mSV’den	fazla	
radyasyona maruz kalması.

•	 Çalışanlardan	birinin	yasal	yıllık	radyasyon	
limitinin üstünde bir değere maruz kalması.

•	 Çalışma	alanında	radyasyon	seviyeleri-
nin	50	mSv/h’den	fazla	olması.

•	 Tesisin	içindeki		tasarımda	öngörül-
memiş	bir	alanda	önemli	radyoaktif	
kirlenme.

•	 Güvenlik	önlemlerinde	önemli	sorun	
olamasına rağmen, gerçek sonuçlarının 
görülmemesi.	

•	 Kapalı	yüksek	radyoaktif	kaynak,	cihaz	
veya	taşıma		ambalajının	güvenlik	
önlemleri	bozulmadan	bulunması.

•	 Kapalı	yüksek	radyoaktif	kaynağın	uygun	
olarak	ambalajlanmamış	olması.

Seviye 1
(Anomali)

 

•	 Halkın	içindeki	bir	kişinin	yasal	yıllık	
radyasyon limitinin üstünde bir değere 
maruz kalması.

•	 Aktifliği	düşük	radyoaktif	kaynak,	cihaz	
veya	taşıma	ambalajının	kaybı	veya	
çalınması.

Güvenliğin	Önemi	Yok	(Ölçek	Altı	/	Seviye	0)

büyük kaza olarak adlandırılır ve yaygın sağlık ve çevresel 

etkileri olan büyük miktarda radyoaktif madde salınımını 

(onbinlerce TBq'nün katları iyot-131’e eşdeğer radyoaktif 

malzemenin tesis dışına  yayılması) içeren kazadır. 

Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği’ne göre 

kaza ve olay seviyelerinin, yukarıda açıklanmış olan “İn-

sanlar ve Çevre”, “Radyolojik Bariyerler ve Kontrol” ile “De-

rinlemesine Savunma” esaslarında genel açıklaması ekte 

verilmiş olan Tablo 1’de yapılmıştır.

3. NÜKLEER KAZA BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇEĞİ (NAMS)

Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği’ne alter-
natif olarak Fukuşima Daiichi nükleer felaketinden sonra 
2011 yılında David Smythe tarafından sonra önerilmiş 
olan bir diğer ölçek de Nükleer Kaza Büyüklüğü Ölçeği5 
NAMS’dir [4].

Smythe, INES ölçeğinin 7'de sona erdiğini işaret et-
miş; 7. seviye olarak değerlendirilmiş olan 2011'deki 
Fukuşima'dan veya 1986'daki Çernobil'den daha şiddet-

5 Nuclear Accident Magnitude Scale - NAMS
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li bir kazanın bu ölçekle ölçülemeyeceğini ve nükleer 
olayların ve kazaların hassas bir şekilde karşılaştırılma-
sına izin vermediğini belirtmiştir. Fakat daha da önem-
lisi INES’te, büyüklük yoğunlukla birleştirilmektedir. Ör-
neğin çevrede yoğun bir radyoaktif kirlenmeye neden 
olmamış olan fakat reaktör çekirdeğinde önemli ölçüde 
erime olan İsviçre’deki Lucens araştırma rektöründeki 
kaza ile tesis dışında önemli radyoaktif kirliliğe neden 
olmuş olan Birleşik Krallık’ta 1957’de gerçekleşmiş olan 
Windscale  yangınının her ikisi de INES ölçeğinde 5. se-
viye olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, INES bilimsel 
bir ölçek olmaktan ziyade halkla ilişkiler aracı olarak ta-
sarlanmıştır [5].

NAMS ölçeği, NAMS = log10 (20 × R) eşitliği ile tanımlanmıştır.

Bu eşitlikte R, terabecquerels cinsinden salınan radyoak-
tivitedir, iyot-131 eşdeğer dozu olarak hesaplanır. Ayrıca 
NAMS'i hesaplarken, yalnızca nükleer tesis dışındaki ala-
nı etkileyen atmosferik salınım göz önüne alınır, dışarıyı 
etkilemeyen tüm olaylara 0 NAMS puanı verilir. 20 kat-
sayısı, INES ve NAMS ölçeklerinin benzer bir aralıkta kal-
masını ve kazalar arasında bir karşılaştırmaya yardımcı 
olmasını sağlar. Herhangi bir radyoaktivitenin atmosferik 
salınımı sadece INES 4’ten 7’tye kadar olan seviyelerde 
ortaya çıkar, NAMS ise böyle bir sınırlamaya sahip değil-
dir. Fakat NAMS ölçeğinde de hâlâ herhangi bir nükleer 
santralin yakınındaki bir okyanus, deniz, nehir veya ye-
raltı suyu kirliliği gibi sıvıların radyoaktif kirlenmesi dik-
kate alınmamaktadır.

4. SONUÇ 

1986 Çernobil ve 2011 Fukuşima-Daiichi kazaları gibi so-

nuçları açısından ciddi farklılıklar gösteren kazaların her 
ikisinin de aynı INES seviyesi ile değerlendirilmiş olması, 
nükleer kazaların değerlendirilebilmesi ve seviyelendirile-
bilmesi için uygun bir ölçeğin kullanılmasını önemli hale 
getirmiştir. Daha detaylı ölçeklendirme ve değerlendirme 
olanakları veren NAMS gibi çalışmalar bu sorunu gider-
mek üzere ortaya çıkan çalışmalar olmakla birlikte, haliha-
zırda INES ölçeği yaygın kullanımını sürdürmektedir.
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Bir ülkenin elektrik ihtiya-
cını uzun vadede   karşı-
lamak için nükleer santral 

yapma  ya da yapmama kararı  
sadece  gerekli  finansmanın  
sağlanması, uygun yer ve tek-
noloji seçiminin yapılması ve 
bir dizi mühendislik ürününü, 
inşaatı, mekanizma, makina ve 
prosesleri kapsıyor olsaydı, o 
zaman verilmesi kolay  ve tartış-
ması az bir karar olurdu.

Nükleer santral teknolojisinden 
yoksun ülkelerde  santral yapım 
kararının   uluslararası  ilişkiler 
ve  dışa  bağımlılık   açılarından 
da irdelenmesi gerekmektedir.

Ayrıca  son 50 yılda tüm dünyada  ÇEVRESEL ETKİ DEĞER-
LENDİRMESİ ve RİSK ANALİZLERİNE dayalı katılımcı   karar 
verme sürecinin izlenmesi zorunluluk haline gelmiştir.
Böylece SANTRALİN yapımı, işletilmesi ve kapatılması 
sırasında çevreye ve insanlara etkilerinin kabul edilebilir 
sınırlarda olup olmadığı ve  kazayla, kasıtla, sabotaj ne-
deniyle ya da tabii afetlere bağlı olarak tesis ve işletme 
kaynaklı zararların  kontrol altında tutulup tutulamıyaca-
ğı değerlendirilmek zorundadır.

SADECE MAKİNA MÜHENDİSİ 
OLSAYDIM ELBETTE NÜKLEER 
SANTRALE "E V E T" DERDİM...

Değerlemesi en zor  olan husus ise bugünün ihtiyacını 
karşılamak üzere verilecek  kararın  düşük de olsa olası 
olumsuzluklarının  gelecekte 10’larca hatta yüzlerce  nesli 
etkileme ihtimalidir.

Bu nedenle karar vericiler, çok değişkenli karar denkle-
minde farklı parametrelere farklı ağırlıklar verdiğinden 
nihai kararlar üzerinde geniş mutabakat oluşturmak en 
azından nükleer santral konusunda zorlaşıyor, hatta ku-
tuplaşmalara sebebiyet vererek imkansızlaşabiliyor.
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İşin doğası gereği bazen aynı kişi ve gruplar bir dönemde 
destekçisi olabildikleri nükleer santrallere bazı yaşanmış 
tecrübeler ve yeni  veriler ışığında   karşı olabiliyorlar.

Nükleer santral dediğimiz zaman sadece ‘’santral’’ kısmını 
ele alıyor olsak o takdirde   tasarım, mühendislik , ekipman 
ve malzeme seçimi, montaj, işletme  ve atık ve emisyon 
kontrolü  konularının tamamı  makina mühendisliğinin 
alt ihtisas dallarının ilgi alanına  dahildir diyebiliriz. Çünkü 
son tahlilde nükleer santral ısı kaynağı olarak fosil yakıtlar 
yerine nükleer yakıt kullanan bir  termik santraldir.

AMA BU GEREKÇELER, NÜKLEER SANTRAL YAPALIM YA 
DA YAPMAYALIM KARAR SÜREÇLERİNDE  MAKİNA MÜ-
HENDİSLERİNE BİR ÖNCELİK VERMEZ.

OLSA OLSA SANTRAL  YAPILIRKEN, YANİ TASARIM VE 
İMALAT, İNŞAAT VE MONTAJ AŞAMALARINDA  VE İŞLE-
TİM, KONTROL VE DENETİM SÜREÇLERİNDE  MESLEK GE-
REKLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE YERİNE GETİRME SORUM-
LULUĞU VERİR.

NÜKLEERİN DÜNYADAKİ  SERÜVENİ  

Herşey başdöndürücü bir hızla Avrupalı ve Amerikalı bi-
lim adamlarının görünmez bir yarış içinde  evrenin,uzayın, 
yaşamın ve maddenin sırlarını keşfetme adına çalıştığı 
ve buluşlarından yola çıkarak kuramlar oluşturduğu, si-

mulasyonlar yaptığı, teknolojiler geliştirdiği, makina ve 
teçhizatlar imal ederek insanlığın ve bilimin kullanımına 
sunduğu 19’uncu yüzyılın son döneminde başladı.

1895 yılında Alman fizikçi-makina mühendisi Wilhelm 
Röntgen araştırmaları sırasında tesadüfen o zamana ka-
dar adı konmamış ve bilinmeyen ışınları keşfetti ve adına 
‘’X ışınları ‘’  dedi. Bu keşif Röntgen’e  1901’de NOBEL Fizik 
ödülü kazandırdı.

1896 yılında Fransız   meslektaşı Antoine Henri  Becque-
rel radyoaktiviteyi keşfetti. 1897 ‘de İngiliz fizikçi  Joseph 
John Thomson, 1906‘da fizik dalında Nobel  ödülünü 
almasını sağlayan elektronları  buldu. 1898’de Polonya-
lı Madam Marie Curie radyoaktif radyum ve polonyum 
atomlarını keşfetti. 1899 yılında ise İskoç fizikçi Ernest 
Rutherford radyum atomlarının ‘’alfa ve beta’’ ışınımları 
yaptığını buldu.

1905 yılında Albert Einsteın maddenin E=mc2 formülüne 
uygun olarak enerjiye dönüştürülebileceğini ileri sürdü.

1909 yılında Amerikan fizikçi Robert Milikan elekronun 
elektrik yükünü ve kütlesini ölçmeyi başardı.

Nükleer fizik alanındaki tüm gelişmeler yazımızın konu-
su değil ama tarihin o kesitinde tamamen bilimsel amaçlı  
araştırma ve buluşların birbirini izlediği ve giderek  in-

sanlık aleminin em-
rine sunulmak üzere  
kontrolu zor bir güç 
kaynağının  tanım-
landığı  görülmekte-
dir.

1914’te patlak veren 
I’inci Dünya Savaşı  
süresince hiç hızını 
kesmeden ve savaş 
sonrasında artarak 
devam eden bilim-
sel araştırma yarışı,  
II’inci Dünya Savaşı-
nın başladığı 1939 
yılına gelindiğinde  
kendisine bir hedef 
tanımlayarak,  her-
kesin enerjisini ve 
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dikkatini  imha gücü son derece yüksek olan ‘’uranyum 
bombası‘’ yapmaya yöneltmiştir.

Böylece, yarım yüzyıl süresince farklı ülkelerdeki bilim  
insanları adeta görünmez bir konsorsiyum altında yeni 
buluş ve kavramlarla bilim dünyasının gizemlerini aydın-
latarak  insanoğluna tarih boyunca hiçbir dönemde  sa-
hip olmadığı bir gücü  hem de kendi türünden olan başka 
insan topluluklarına karşı kullanma imkanı verecekti.

6 Aralık 1941’de ABD Başkanı Roosevelt atom bombası 
yapmak üzere MANHATTAN Projesini onayladı. 1942 ve 
1943‘te Kanadalı ve İngiliz bilim adamları da Manhattan 
Projesi'nde Nazi Almanyasından kaçan meslektaşları ile  
birlikte çalışmaya başladılar. Manhattan Projesi aynı anda 
en az 30 farklı yerde araştırma ve geliştirme çalışmaları-
nın yapıldığı, toplamda 100 000 ‘den fazla kişinin görev 
aldığı ve savaş yıllarında  2 milyar US (Bugünkü 20 Milyar 
US üstünde) kaynak harcanan dev bir  toplu imha silahı  
projesidir.

16 Temmuz 1945’te ilk atom bombası Yeni Mexico eyale-
tinde deneme amaçlı patlatıldı. 6 Ağustos 1945 tarihinde 
Japonya’nın Hiroşima  kentine atılan uranyum bombası  

‘’Küçük Çocuk ‘’ ve 9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye atılan  
plütonyum bombası ‘’Şişman Çocuk’’ ile birlikte toplam 
150-200.000 insanın ölümüne sebep olarak Japonya’nın 
teslim olmasını sağladı.

Sonraki yıllarda ABD’de nükleeraraştırmalar ve buna bağlı 
bomba yapımı artarken Rusya’da, İngiltere’de de nükleer 
bombalar yapıldı. Hatta soğuk savaş yıllarında en büyük 
casusluk alanı nükleer teknoloji sırlarının elde edilmesi 
üzerine olmaya başladı.

Nükleer teknolojinin bomba yapımı dışında kullanılması  
ilk defa Amerikan Deniz kuvvetleri için yapılan  nükleer 
denizaltı Nautılus ile oldu.

8 Aralık 1953 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower 
Birleşmiş  Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma  yapa-
rak  ‘’BARIŞ İÇİN ATOM’’ teklifini yapmıştır. Akabinde bu 
konudaki müzakereleri hızlandıran uluslararası camia 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını kurarak ATOM ENER-
JİSİNİN dünya BARIŞINA, SAĞLIĞA VE REFAHA  katkısını 
arttırmayı ve hızlandırmayı amaçlamıştır.

İngiltere’de 1957 yılında liderliğini düşünür Bertrand 
Russel’in yaptığı ‘’Nükleer Silahsızlanma için Kampanya’’ 
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hareketi her türlü kitle imha silahının yapımının, denen-
mesinin ve kullanılmasının yasaklanmasını amaçlamıştır. 
Ayrıca ABD üslerinde, İngiltere’de ve Nato üyelerinde  nük-
leer silahların  olmaması için kampanyalar yürütülmüştür.

Sonraki yıllarda nükleer silah yapımı devam ederken pa-
ralelinde ABD’de, İtalya’da İngiltere’de, Rusya’da elektrik 
santralleri  devreye girdi ve 1959 yılında  Savannah gemi-
si  nükleer enerji kullanan ilk  ticari gemi oldu.

1960’lı yıllara gelince... İkinci dünya savaşı sonrasında 
doğan ‘’baby boom’’ kuşağı yepyeni bir dünya görüşü 
ile  kitleler halinde şarkıları ile, kıyafetleri ile, söylemleri, 
sloganları ve  sokak direnişleri ile mevcut düzene ve ha-
kim dünya değer yargı sistemine isyan etmeye başladı.
Kuzey ve Güney Vietnam savaş halinde. ABD  komüniz-
min yayılmasına karşı batı bloğunun lideri sıfatıyla Güney 
Vietnam’ı, Sovyetler Birliği ve Çin de Kuzey Vietnam’ı des-
tekliyor. Düştüğü yerde 1000-1200 santigrad derecede 
ısı açığa çıkaran napalm bombaları  ve tüm yeşil dokuyu 
kurutup yapraklarını  döken ‘’agent orange’’ adlı  kimyasal 
bombalar   genç vicdanları isyan ettirmiş. Hem ABD’de sa-
vaş karşıtı gösteriler artmış  hem de  pek çok ülkede  ABD 
emperyalizmine yönelik direniş, sol görüşlü gençlerin 
sloganlarının ve karşı eylemlerinin konusu haline gelmiş.
Hippi akımı dünyaya yayılıyor. Ernesto Che Guevera’nın 
1967’de Bolivya dağlarında yakalanarak öldürülmesi son-
rasında  tüm batı dünyasında  sokak eylemleri artmış  ve 
‘’GERÇEKÇİ OL İMKANSIZI İSTE’’  sloganları yankılanıyor.  
Tüm bu olay ve gelişmelerin ve Mayıs 1968’de Fransa’da 
başlıyan toplumsal isyan hareketinin Türkiye’ye uzanan 
boyutu da  devrimci gençlerin önderliğinde  sol hareketle 
özleştirilen anti kapitalist, anti emperyalist, anti Ameri-
kancı  bir siyasi başkaldırı ve insanca ve hakça bir düzen 
kurma ideali ile üniversitelerden taşıp sokaklara, oradan 
da kırsala ve dağlara taşan ve özünde dönemin iktidarına,  
hakim devlet düzenine, uygulanan ekonomik ve sosyal 
politikalarına karşı da olan  bir sosyal ve politik hareket... 

Evrenselden yerele , teoriden pratiğe, suskunluktan hay-
kırışa, dünyada hakim düzene meydan okuyan ve top-
lumsal kalıpları yok sayıp yeniden kurgulamaya evrilen 
bir süreç, hayatın her yerinde özgürlüğü hedefleyen bir 
başkaldırı dönemi...

1960’lı yılların kurulu düzen karşıtı  karşı-kültür  hare-
ketinin sembol isimlerinden BEATLES pop müzik gru-

bunun  solisti ve söz yazarı John Lennon’un unutulmaz 
şarkısı ‘’IMAGINE-HAYAL ET’’ şarkısının sözleri dönem 
gençliğinin özlemlerini çok güzel tanımlamaktadır.

‘’Hayal et bütün insanların barış içinde yaşadığı-
nı...  açlığa ve açgözlülüğe gerek yok...

... insanların kardeşliği...

... hayal et bütün insanların dünyayı paylaştığını...
HAYAL ET...

1960’lı ve 1970’li yıllar  çok sayıda nükleer  güç  santrali-
nin  yapımına sahne oldu. Aynı dönemde  küçük çapta 
reaktör kazaları yaşandı. Nükleer denizaltıların battığı, 
nükleer bomba taşıyan uçakların düştüğü ama büyük 
talih eseri bombaların  patlamadığı  kazalar oldu. Ancak 
bu kazaların hiçbirisi, dünyada  nükleer güç santrallerine 
karşı anlamlı sayılabilecek büyüklükte ve genellikte bir 
anti-nükleer hareket oluşturamadı ve yeni santrallerin in-
şaasını engelleyemedi.

Pek çok ülke için nükleer santrallere sahip olmak ade-
ta az gelişmişlik çemberinin kırılması, dışa bağımlılı-
ğın azaltılması ve milli mühendislik endüstrisinin ve 
yetişmiş insangücü-teknolojik yetkinlik  seviyelerinin 
bir kilometre taşı olarak  değerlendirilmeye başlandı.

Ülkemizin yüksek eğitim kurumları da dünyadaki bu ge-
lişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulacak  nitelikli bilim-
sel  ve teknik kadroyu  yetiştirmek üzere bünyelerinde 
gerekli altyapı düzenlemelerini yapmışlardır.

Örnek olarak,1961 yılında ülkemizin en köklü üniversite-
lerinden İstanbul Teknik Üniversitesi  bünyesinde Nükle-
er Enerji Enstitüsü faaliyete geçmiştir. Halen Türkiye’nin 
çalışan tek nükleer araştırma ve eğitim  reaktörü 2003 
yılında İTÜ Enerji Enstitüsü adını alan  bu enstitüde bu-
lunmaktadır.

Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda 
bulunmak gibi iddialı bir amaçla  ve başlangıçta  Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü adıyla  kurulmuş  olan Ortadoğu Tek-
nik Üniversitesi  için nükleer teknoloji alanında çağdaş ve 
bilimsel eğitim vermiyor olmak   düşünülemezdi bile...
Nitekim 1968 yılında  ODTÜ Makina Mühendisliği bölü-
münde dört yıllık programın son yılında seçmeli olarak  
nükleer mühendislik  eğitimi başladı..  

Ayrıca 1970’li yıllarda Mühendislik bölümlerinden me-



38

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  HAZİRAN 2018  www.mmo.org.tr

zun arkadaşlarımız Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Nükleer 
Enerji  Dairesi'nde  çalışmaya başladılar ve bazıları yurtdı-
şında ihtisasa gönderildiler. ODTÜ’de nükleer mühendis-
lik eğitimi lisans düzeyinde 1999 yılına kadar devam etti. 
Meslek büyüğümüz Haluk Direskeneli 30 yılda 2000’den 
fazla yapılmış MSc ve PhD tezinin kütüphanelerde durdu-
ğundan şikayetçi. Hatta o dönem mezunu bazı İranlı mü-
hendislerin Türkiye dönüşü ülkelerinde  nükleer santral 
yapımı ve işletilmesinde çalıştıklarını söylüyor. Sonuç ola-
rak Türk nükleer mühendisleri ülkelerinde böyle bir fırsat 
bulamadıklarından dolayı o dönemlerde burukluk için-
de olmuşlardır. 1983-84 ders yılında ODTÜ Makina Mü-
hendisliği Bölümü’nün ikinci lisansüstü programı olarak  
Nükleer Mühendisliği programı başlatılmıştır. Türkiye’de 
bir ilk olarak sadece makina bölümünden değil farklı 
mühendislik ve fen bilimleri dallarında lisans eğitimi gör-
müş öğrencilere nükleer reaktörler ve yakıtlar ile nükleer 
endüstriyel tekniklerinin öğretilmesi ve bir formasyon 
kazandırılması amacı ile açılan bu program 1992 yılında 
durdurulmuştur.

Türkiye Devletinin nükleer vizyonu 1967 yılında, Başba-
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca hazırlan-
mış olan ve 1968-1972 yıllarını kapsayan  İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı ile ilk defa "... Nükleer enerji kaynakla-
rından faydalanma imkanları araştırılacak ve nükleer 
enerji santralleri kurulmasına çalışılacaktır." denilerek  
resmi belgelere taşınmıştır. Bu Plan tedbirine bağlı olarak 

1970’li yıllarda nükleer santral yapma üzerine kapsamlı  
çalışmalar başlatılmıştır. Zaten çok daha önce 1956 yılın-
da Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği kurulmuş 
ve bir yıl sonra yapılan ihalenin sonucu olarak  1962  yılın-
da  Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi bünyesinde TR-1 
Reaktörü  devreye girmişti. Aynı yıl nükleer alanda üni-
versite üstü profesyonel araştırma, geliştirme, uygulama 
ve eğitim amaçlı  ÇNAEM-Çekmece Nükleer Araştırma ve 
Eğitim Merkezi  faaliyete geçti. 1972 yılında TEK-Türkiye 
Elektrik Kurumu  Nükleer Dairesi  kuruldu.

1974 ve 1978 yıllarında yaşanan petrol krizleri sanayileş-
menin başat gereksinimi olarak kabul edilen elektrik üre-
timi ile ilgili olarak nükleer santral yapımını adeta  enerji 
fakiri ve yurtdışı bağımlısı olan ülkeler için en uygun ve 
hatta yegane çözüm olarak gündeme taşıdı. Nitekim  
Uzakdoğu'da Japonya ve Güney Kore tamamen bu ih-
tiyaçla  çok iddialı bir nükleer program başlattılar. ABD, 
Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya’da da  çok sayıda nük-
leer santral yapımı programlandı ve inşa edildi. Fransa 
yıllar içinde toplam ihtiyacının %80’ine ulaşan oranlarda 
elektriğini nükleer santrallerden elde edebilir hale geldi. 
1980 yılına gelindiğinde dünya elektrik üretiminin %8’i 
nükleer santrallerden sağlanıyordu. O yıllardaki projek-
siyonlara göre bu oranın çok daha hızla artması ve yeni 
nükleer santrallerin hızla inşası öngörülürken sonraki 
yıllardaki gelişmeler yüzünden 2018 yılına gelindiğinde 
dünya tüketiminin ancak %11’inin nükleer santrallerden 
sağlandığını görüyoruz.

Yeniden Türkiye’ye dönecek olursak, TEK Nükleer Dairesi 
kuruluşunun sonrasında hızlı ve kapsamlı  bir çalışma ile 
ülke  genelinde ilk etapta  nükleer santral kurulabilecek 7 
yer berledi. Yer seçimi ile ilgili kapsamlı araştırmalar, jeo-
lojik ve sismik çalışmalar yapıldı ve nihayet 1977 yılında  
bu Daire tarafından hazırlanan binlerce  sayfalık  dokü-
manla  AKKUYU Nükleer santrali ihale edildi.  

Ancak Kıbrıs ambargosu, petrol krizleri ve siyasi istikrar-
sızlık Türkiye’yi hem ekonomik anlamda bir nükleer sant-
rali finanse etmek konusunda zorladığı gibi hızla tırma-
nan  olaylar  ve   karmaşa dönemi ile  birlikte gelen 1980 
ihtilali  nükleer santral ihalesinde firmaların çekilmesine 
sebep oldu. Halbuki o dönemde hem enerji alanında dışa 
bağımlılığı azaltmak hem de kıt kaynaklara karşı  nükleer 
teknolojiye sahip olmak milli bir  hedef haline gelmişti.
Amaç sadece bir nükleer santral yapmak değil aynı za-
manda nükleer teknolojiye sahip olmaktı. Nükleer fizik 
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uzmanları, araştırmacılar, mühendisler, enerji sektörü yö-
neticileri ve dönem siyasileri için  bir güç  ve seviye gös-
tergesi  hatta   atılım ve kalkınma projesiydi.

1983 sonrasında güçlü bir halk desteğiyle iktidara gelen 
sivil hükümet yeniden nükleer santral ihalesini günde-
me getirdi. Politik ortam çok uygun görünüyordu. Ancak 
teklif için gelen firmalar ihtiyaç olan finansmanın büyük-
lüğünü gerekçe göstererek kamu ortaklığı ve özel sektör 
payı için garantörlük istediler. O günkü koşullarda hükü-
met söz konusu GARANTİLERİ vermedi ve ihale sonuçla-
namadı. Bunun üzerine YAP-İŞLET-DEVRET modeli ile iha-
lenin yapılmasına karar verildi.

Tam bu sırada,1986 yılında Chernobyl’de büyük bir nük-
leer kaza oldu. Kazayla ilgili farklı iddialar olmakla bera-
ber az sayıda bilim adamının teknik bir test yapılırken bi-
limsel meraklarını gidermek adına kademeli olarak riskli 
adımlar atılmasını tercih etmelerinden kaynaklandığı  hu-
susu yaygın olarak kabullenildi ve ilk etapta tehlike boyu-
tu küçük gösterilmesine rağmen binlerce kilometre yarı-
çapında olumsuz etkiler yaptığı tesbit edildi. Hiroşima’ya 
atılan nükleer bombadan çok daha fazla yayıldığı tesbit 
edilen radyasyonun  600-800.000 kişiyi  çeşitli seviyelerde  
etkilediği  ve 60.000’e varan sayıda kişiyi  ölüme mahkum 
ettiği  iddiaları  ve  zamansız ölümlere ya da ağır sakat-
lanmalara neden olması bir anda tüm dünya kamuoyunu 
nükleer santrallerin güvenliği konusunda bir kere daha 
düşünmeye  sevketti.

Türkiye’de de yetkili ve sorumlu seviyedeki kişilerin olası 
risklerle ilgili olarak ilk etapta sözde panik önleme amaçlı 
ve  küçümseyici  ifadeler kullanması sonrasında  kamuo-
yunda gerçeklerin gizlendiği kanaati oluştu ve   ihale süre-
cindeki Akkuyu Nükleer Santral ihalesini gündemden dü-
şürdü. O dönemde özellikle Karadeniz kıyısında yaşayan 
vatandaşlarımız başta olmak üzere Çernobil santralinin 
yaydığı radyasyon nedeniyle kanser vakalarının arttığı id-
diaları kamuoyunu çok tedirgin ettiği gibi nükleer santral 
yapımına karşı da güçlü bir lobi oluşmasına  sebep oldu. 

1990’lı yıllara geldiğimizde farklı koalisyon hükümetleri 
dönemlerinde nükleer santral yapımına yönelik  ihale-
ler yapılmasına rağmen yine sonuçlandırılamıyarak iptal 
edildi.

2007 yılına gelindiğinde ve AKP iktidarının güçlü 
ekonomik performans sergilediği  dönemde nükleer 
santral yapımı Bakan düzeyindeki siyasiler tarafından 

‘Namus Meselesi‘ olarak kamuoyuna lanse edildi. 
Geçmiş iktidarların modellerinden farklı olarak kamuya 
yük olmayacak şekilde  ve ihale yöntemiyle değil yarışma? 
ile yapımcı-işletmeci firmanın seçileceği duyurusu yapıldı. 
Yapımcı firmalara elektrik alım garantisi verileceği ve en 
iyi fiyatı veren, yani kamuya yükü en az olacak ve en kısa 
zamanda devreye alacak olanın santrali yapacağı bizzat 
dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından 
açıklandı. Bu amaçla gerekli olan kanuni düzenleme 
TBMM’nce yapıldı. 24 Eylül 2008’de Türkiye Elektrik Ticaret 
ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)   tarafından yapılan yarışmada 5 
firma konsorsiyumu teşekkür mektubu vermiş ve sadece 
Türk-Rus ortaklığı teklif vermiştir. Daha sonra bu ihale de 
iptal edilmiştir.

Ancak ‘namus meselesi’ ihale ya da yarışma metoduyla 
çözüme kavuşturulamayınca  o güne kadar hiç düşünül-
meyen bir yöntemle nükleer santral hayalinin son bulma-
sı ve ‘NAMUSUN KURTARILMASI’ kararlaştırıldı. 

1982 Anayasası’nın 90’ıncı maddesi  "...Türkiye Cumhu-
riyeti adına yabancı devletlerle ... yapılacak andlaş-
maların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır...
Usulune uygun olarak yürürlüğe konmuş Milletlera-
rası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkın-
da Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkeme-
sine başvurulamaz...’’  demektedir.

Namusu kurtaracak  andlaşma için yasal zemin bulun-
muştu.

Hem bu Türkiye’de bir ilk  de olmayacaktı. Daha önce  
farklı  bir siyasi kadro ve hükümet döneminde bazı nehir-
ler üzerindeki hidrolik santrallerin ve GAP bölgesindeki 
sulama projelerinin yapımı  için de  ABD, Kanada, Fransa, 
Avusturya, Hollanda ve İsrail ile  ikili andlaşmalar imza-
lanmış ve bunların yürürlükleri ile ilgili hukuki bir engelle 
karşılaşılmamıştı.

24 Eylül 2008 ‘de Tetaş tarafından yapılan yarışma 20 Ka-
sım 2009‘da iptal edildiğinde Danıştay tarafından  ilgili 
yönetmeliğin bazı maddeleri için yürütmeyi durdurma 
kararı verilmiş ve tek teklif veren Türk-Rus ortaklığı ile 
özellikle alım garantisi  verilecek elektrik fiyatı üzerinde 
müzakereler yürütülmekteydi.

Yegane  talipli  konsorsiyum içinde yeralan Rus devlet şir-
keti ile müzakerelerin bırakıldığı noktadan devam ettiril-
mesini mümkün kılacak şekilde 12 Mayıs 2010 tarihinde 
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Rusya Federasyonu Hükümeti ile T. C. Hükümeti arasında 
‘’Akkuyu Sahasında bir nükleer güç santrali tesisine ve iş-
letmesine dair İşbirliği Andlaşması‘’  imzalandı. Daha son-
ra  bu Andlaşmanın  15 Temmuz 2010 tarihli ve 6007 sayılı 
Kanunla onaylanması uygun bulundu.

Sonuç olarak, işletme ömrü 60 yıl olan, toplamda 4X1200 
MWe güçte, yakıtı hafif zenginleştirilmiş uranyum diok-
sit olan NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN 4 ünitesi ile  birlik-
te devreye girdikten sonraki 15 yılda ürettiği elektriğin 
%50’sine 12.35 ABD senti kWh (elektrik fiyatındaki 
yıllık değişim, Projenin geri ödemesinin sağlanması 
açısından, fiyat limiti  üst tavanı 15.33ABD senti kWh 
olmak üzere Proje Şirketi tarafından hesaplanır) alım 
garantisi  verilmiş bulunmaktadır (bkz. 6 Ekim 2010 tarihli 
Resmi Gazete).

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ HAKKINDA 
 DEĞERLENDİRMELER 

1- MİLLETLERARASI  ANDLAŞMA İLE İHALE 

 A- Teknoloji, süre, maliyet, verimlilik, çevresel fak-
törler, emre amadelik, kamusal yük, kalite, risk, 
atık, hammadde, bağımlılık, yerlilik, insangücü, 
eğitim, teknoloji transferi  gibi faktörlerin  iha-
le dokümanına koyularak hazırlanacak şartna-
meye göre yarıştırılması ve  MİLLİ ve TİCARİ  
MENFAATLER  ve TOPLUM YARARI açılarından 
en uygun olanın seçimi yapılması gerekirken ve 
bu mümkünken   bu tercih edilmemiştir. Aksine 
hiçbir şeffaflık ilkesine uyulmadan ve gerekçesi  
kamuoyuyla paylaşılmadan  TEK KAYNAK SEÇİMİ 
yapılarak nükleer santralin Rusya Federasyonu 
tarafından yapılması kararı  milletlerarası andlaş-
manın konusu olmuştur.

 B- Rusya Federasyonu ile yapılan milletlerarası 
andlaşma içinde Türkiye’nin yarım asırlık  nük-
leer teknoloji birikimi, uluslararası platformda 
nükleer santral teknolojilerinin zaman içindeki  
gelişimi, ulaşılan en üst güvenlik standartları ve  
Chernobyl ve Fukushima kazalarının gündeme 
getirdiği  ek sorunlar ve endişelerin  yeralmadığı 
yaygın kanaattir. Çünkü nükleer santral için  ge-
niş katılımla hazırlanmış  bir teknik ve idari şart-
name yoktur.

 C- Türkiye birincil enerji kaynakları bazında  %74 
oranında (2016) dışa bağımlıdır. Enerji ham-
maddeleri ithalatı  dış ticaret açığının en önemli 
nedenlerinden biridir. Yıllar içinde 30-60 Milyar 
US Doları seviyelerindedir. Rusya birincil enerji 
kaynakları (petrol, doğalgaz ve kömür) içinde 
%35.8 (2016) bağımlı olduğumuz ülkedir. Sa-
dece doğalgazda  Rusya’ya bağımlılığımız %55-
60  ve doğalgazın elektrik üretimindeki payı ise  
%35-40 seviyelerindedir. Bütün bu bağımlılık 
rakamlarına ilave olarak Akkuyu Nükleer Santrali 
ile  Rusya’ya elektrik üretiminde hem de baz yük 
alacak şekilde ilave %7-10 seviyesinde bağımlı  
olmak için anayasamızın uluslararası andlaşma-
lara ilişkin getirdiği bir özel muafiyet penceresini  
kullanmak doğru değildir. Muhtemeldir ki  Ana-
yasanın bu hükmü yazılırken, serbest rekabet ko-
şullarında tüm aranan teknik, bilimsel, çevresel, 
ekonomik koşulları sağlayarak yapılacak  bir iha-
leyi kazanma ihtimali yüksek olan ancak dışa ba-
ğımlılık gibi çok stratejik bir konuda Türkiye’nin 
menfaatlerine uygun olmayabileceği belirlenen  
bir ülkenin  ihale dışı bırakılması için kullanıla-
bilecek bir hukuki imkan için yazılmıştır. Yani, 
Anayasanın bu hükmünün esasında Rusya’yı 
kategorik olarak elemek ve Rusya’nın içinde hiç 
yer almadığı alternatif kaynak ülkelerden birine  
Türkiye’nin nükleer santral yapım ve işletme-
si  siparişini verebilmesini mümkün kılmak için 
vaazedildiği düşünülebilecekken hangi nedenle 
bu maddenin Rusya’ya bir imtiyaz sağlamak için 
kullanıldığı anlaşılamamaktadır.

 D- Nükleer santralin Rusya Federasyonu tarafından 
yapılması ve işletilmesi ve hiçbir şartta çoğunluk 
hissesini yitirmiyor olması Türkiye için bir risk 
faktörüdür ve bu riski almasını gerektiren ilave 
kamusal yarar sözkonusu değildir. Suriye’de 
düşürülen uçak sonrası oluşan krizde ülkemiz-
den domates ithalatını ve  Türkiye’ye turist gön-
dermeyi bir yaptırım olarak durduran Rusya’nın 
ekonomimize verdiği zarar herkesin belleklerin-
deyken  enerji gibi ekonomik ve sosyal hayatın 
candamarı bir sektörde bağımlılığın gelecekte 
benzer bir amaçla kullanılmayacağını kim garan-
ti edebilir? 
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 E- Milletlerarası andlaşmanın İŞBİRLİĞİ andlaşma-
sı ismini alması da yanıltıcıdır. Sonuçta  elektrik 
üretimi ticari bir faaliyettir ve Türkiye verdiği ya-
tırım teşvikleri, izin, lisans ve yer imtiyazları ve 
elektrik alım garantileri karşılığında bir yabancı 
yatırımcıdan yatırım  ve üretim yapmasını  sağ-
lamaktadır. Bilinen odur ki bu yatırım için doğ-
rudan hiçbir kamu ya da özel kuruluşla sözleşme 
müzakereleri başlıyamazdı. Ticari bir şirkete bu 
imkanın verilmesini sağlamak için araya bir dev-
letin girerek imza sahibi olması, olsa olsa şirketin 
ticari gayelerine ilave olarak sözkonusu yatırımın 
devletin siyasi beklentilerine ve stratejik hedef-
lerine hizmet edecek bir yönünün olduğunu 
gösterir.

  Farzedelim ki TÜRK işadamları ABD’deki, Güney 
Kore’deki, Çin’deki ve Fransa’daki nükleer firm-
ların sahipleri  olsunlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı da bir nükleer santral yaptırma kararı 
verse... Hiçbir ihale konusu olmadan  santral ya-
pım işini bu firmalardan birisine verebilir miydi? 
HAYIR VEREMEZDİ... VERMEYE KALKSA  DİĞERLE-
Rİ İTİRAZ EDER VE YA KAMU İHALE KURUMU YA 
DA  MAHKEMELER  İPTAL KARARI VERİRDİ. 

  O ZAMAN KENDİ YERLİ VE MİLLİ FİRMASINA 
VEREMEDİĞİ AYRICALIĞI NASIL OLUYOR DA 
BİR YABANCI FİRMAYA VERMEK ÜZERE MİL-
LETLERARASI ANDLAŞMA YAPILABİLİYOR?

 NAMUS MESELESİ DİYE Mİ?

 NASIL BİR MESELE BU?

2- TEKNOLOJİ
 A- Nükleer santral teknolojilerine  dünyada az sayı-

da ülkenin sahip olduğu  ve seçme olanaklarının  
kısıtlılığı bir gerçektir. Bu ülkeler içinde Rusya 
Federasyonu'nun teknolojik seviyesi ile ilgili ola-
rak özellikle Chernobyl kazasından sonra önemli 
tereddütler oluşmuştur ve devlet yönetiminin 
yeterli düzeyde şeffaf olmadığı bu ülkenin açık-
lamaları, taahhüt ve teminatları konusunda da  
kabul edilebilir güven seviyeleri oluşmamıştır. 
Chernobyl kazasının ilk etapta uluslararası ka-
muoyuyla paylaşılmaması ve adeta  gerçeklerin 
gizlenmeye  çalışılması bu algının temel sebep-
lerinden birisidir.

 B- Türkiye kaynak ülke bilgisinden arındırılmış ola-
rak Akkuyu’da inşa edilecek nükleer santralin  tek-
nik ve idari şartnamesini, güvenlik önlemlerini, 
risk faktörlerinin ele alınışını, atıkların yönetimini, 
dışa bağımlılığın asgariye indirilmesi şartlarını, 
insangücü eğitimini ve teknoloji transferi husus-
larını dünyadaki emsal santrallerin seviyelerini 
gözönüne alarak tanımlayıp talep etmemiştir. 

  Ülkemizin çoğu talep ve beklentileri karşılıklı  
müzakere ile çözüme kavuşturulmaktadır.

  Sonuçta; Türkiye kendi uzmanları tarafından 
geniş bir katılım ve mutabakatla özellikleri 
tanımlanmış  bir santral yerine Rusya Federas-
yonunun belirli alım garantisi karşılığında ver-
meyi  kabullendiği santrali satın  almaktadır.

 C- Anlaşmanın en kritik maddesi üretilen elektriğe 
verilen  alım garantisi ve birim fiyatıdır. Bu aynı 
zamanda yatırımcı için karlılığı belirleyecek olan 
çipadır. Bu fiyat sabit olarak alındığında maliyet-
leri arttırabilecek  her talebe karşı  yatırımcı Rus-
ya Federasyonu'nun direnmesi olası olacaktır.Bu 
durumda varsayılan ve kabullenilen  güvenlik  
eşikleri ile ilgili tereddütler artmaktadır.Sonuçta 
uygulanacak olan teknoloji ne kadar güncel, gü-
venli  ve olası riskleri en aza indirilmiş olacaktır?

3- NÜKLEER ENERJİNİN UCUZLUĞU?
 A- Nükleer enerji 1970’li yıllardan başlıyarak ilk ya-

tırım maliyeti   yüksek olmasına rağmen işletme 
masraflarının azlığı  ve baz yük santrali olarak ka-
rarlı ve sürekli üretimin mümkün olması neden-
leriyle uzun vadede birim maliyetlerin  düşük 
olacağı değerlendirilmiştir.

  Ancak zaman içinde alternatif elektrik üretme 
maliyetleri sürekli düşüş gösterirken nükleer 
santral yapım maliyetleri artmıştır. Akkuyu Nük-
leer santralinde uzun pazarlıklar sonucu 15 yıl 
süre için devletimiz tarafından kws başına veri-
len alım garantisi 12.35 ABD sent, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan     
1000 MW’lık  rüzgar santralinde  3.48 ABD sent, 
1000 MW’lık Karapınar Güneş Santrali'nde ise  
6.99 ABD senttir.

  Öte yandan Haziran 2018 ‘de İstanbul’da  fatu-
ralara yansıyan konut elektrik  birim fiyatı (24.46 
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krs)  5.1 ABD senttir. Dolayısıyla Rusya Federas-
yonuna verilen alım garantisi nedeniyle meri 
fiyatlarla nükleer kaynaklı her kws elektrik Türk 
hazinesi tarafından 12.35-5.1 = 7.25 ABD sent 
sübvanse edilmek zorunda kalınacaktır. Dışa    
bağımlı bir kaynak hem de subvanse edile-
rek cari açığı arttırmaktadır. Nükleer enrjinin 
baz yük olacağı iddiası bu fahiş maliyet farkını  
izah etmekten uzaktır.15 yıl boyunca üretilen 
elektriğin %50'si için ödenilecek fark (tüketicinin 
ödeyeceği 5.1 sente ilave) toplamda 19.1 MİL-
YAR US DOLARIDIR. Bu rakam zaten nükleer 
santralin toplam maliyetidir. İlk 15 yılda santra-
lin cirosunun  %50 alım garantisi ile 32.4 milyar 
dolar ve ilave olarak piyasa fiyatıyla satılan %50 
üretimden gelen  10.71 milyar dolar  ile birlikte 
toplamda 43.11 Milyar US Doları olduğunu he-
saplıyabiliriz.

  Santralin kalan 45 yılda piyasa fiyatlarından satış 
yapması öngörülmüştür. Tüm yatırım ve finans-
man maliyetleri karşılanmış olan santralin o ta-
rihlerde elektrik üretim havuzu içinde en karlı 
üretim olacağını iddia etmek mümkündür. Bu 
durum yatırımcı için büyük bir avantajdır.

  Türk tüketicisinin bu maliyet avantajından nasıl 
istifade edeceği bilinmemektedir.

 B- Başta ABD olmak üzere dünyada bazı santralle-
rin sadece alternatif enerji kaynaklarına karşı fi-
yat rekabetinde dezavantajlı konuma düştükleri 
için kapatıldığı da bir gerçektir.

4- NÜKLEER RİSKLER VE RUSYA

1940’larda bir toplu imha teknolojisi  olarak dünya gün-
demine oturan ‘’nükleer teknoloji ’’özellikle 1960’lı ve 
70’li yıllarda barışçıl amaçlı çok sayıda elektrik santralinde 
kullanıldı. O yıllarda aynen 1912 yılında Titanik gemisini  
inşa eden mühendislerin geminin batmasının imkansız 
olduğunu iddia ettikleri gibi nükleer santraller için de 
benzer güvenlik  iddiaları gündemdeydi. Hatta Mart 1979 
yılında Michael Douglas ve Jane Fonda’nın başrolünde 
oynadıkları ve dilimize ‘’Dünyanın Kaderi ‘’ diye çevri-
len Holywood yapımı filmde Los Angeles yakınlarında 
bir nükleer santral patlaması oluyordu. Bu film vizyona 
girdikten sonra nükleer lobisinin büyük tepkisine yol açtı.
Tam böyle bir nükleer santral kazası imkansızdır iddiala-

rı sürerken  ABD’nin Pensilvanya eyaletinde ‘’3 Mil Adası’’ 
nükleer santralinde  reaktör kazası oldu. Can kaybı olma-
dığı yazıldı  ama 14 yıl süren nükleer temizlik  o yıllarda 1 
milyar ABD Doları maliyet oluşturdu. Kaza öncesinde hal-
kın büyük oranda desteklediği nükleer santrallere karşı 
protestolar arttı ve  kamuoyu anketlerinde karşı olanların 
oranı %54’e çıktı. New York kentinde 1979 yılında yapılan 
bir yürüyüşe 200.000 kişi katıldı.

Nükleer endüstrisi ABD’de büyük darbe aldı ama dün-
yanın başka ülkelerinde yeni santrallerin yapımı devam 
etti. Bu arada nükleer santrallerin lisanslanması, kontrol 
ve denetim koşulları zorlaştırıldı. Kaza ve arızalara karşı 
önleyici tedbirler ve acil müdahale sistemleri geliştirildi. 
Güvenlik konseptleri baştan aşağıya değişti.

Ancak 1986 yılı Nisan ayı yine nükleer endüstrisi için bir 
kabus ayı oldu. Chernobil’deki patlama ve sebep olduğu 
ölümlerle   birlikte etkisi yıllar sonra bile devam eden rad-
yasyon yayılması anti nükleer hareketi güçlendirdi. Pek 
çok ülke yatırım programlarını revize etti. Dünya çapında 
protestolar oldu. 

Nükleer lobisi Çernobil faciasının nükleer teknolojiden 
değil, doğu blokunun kalite, teknoloji, denetim zaafların-
dan kaynaklandığı  iddisı ile  krizi  yönetmeye çalıştı.

Ancak anti nükleer gruplar için hem ABD’de hem Rusya’da 
olan kazalar yeni santral projelerine karşı çok güçlü mu-
halefet imkanı veriyordu.

Dünyada teknolojik seviyenin, güvenlik arttırıcı bilincin,  
insangücünün en tecrübeli ve nitelikli, afetlere ve acil 
durumlara en hazırlıklı ülkesi kabul edilen  Japonya’da 
2011 yılında oluşan dev tsunami Fukushima’da tarihin en 
büyük nükleer kazasına sebep oldu. Artık nükleer taraf-
tarları  dünyada çok güvenli ve sorun yaratmıyacak bir 
teknolojinin varolduğu   iddialarını devam ettirmekte zor-
lanıyordu. Japonya ve akabinde pek çok ülke çalışmakta 
olan  santrallerini kapattılar. Bazılarını ancak ilave güven-
lik denetiminden geçirdikten sonra yeniden çalıştırdılar. 
Bu santrallerle ilgili son durumda  bazıları kapalı, önemli 
sayıda santral kapatılma programına alındı. Bazı  ülkeler-
deki yeni  santral projeleri  de iptal edildi.

’3 Mil Adası’, ‘Chernobyl’  ve ‘Fukushima’ nükleer kaza-
ları dünyadaki nükleer yatırım kararları için adeta çok 
güçlü ve aktif FAY HATLARI gibidir.
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5- TÜRKİYE’NİN ENERJİ İHTİYACININ KARŞILANMASI

Ülkemizin artan nüfusu, halkımızın hakkı olan refah ar-
tışlarının sağlanması ve büyüyen ekonominin en önemli 
girdisi olan elektrik enerjisinin  kaliteli, ucuz ve kesintisiz 
temini elbette önemlidir. Ancak sayılan tüm bu beklen-
tilerde herhangi bir kısıtlama ya da zorlaştırma yapma-
dan Türkiye’nin artan talebini hazinemiz üzerinde daha 
az külfet oluşturarak ve dış bağımlılığı azaltarak  çözmek 
mümkündür. Bu konudaki yatırım ve harcamaları hem 
arzı arttıracak hem de talepte tasarruf sağlıyacak şekilde 
yönlendirmek gerekmektedir.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı sırasında 10.000, işlet-
me döneminde 3500 kişi çalışacağı ilgili Bakan tarafından 
resmi olarak açıklanmıştır. Sadece  inşaatın süreceği ilk 10 

yılda nüfusu takriben 100.000  kişi olan bir şehrin ekono-
misi yaratılmış olacaktır. Sonuçta tek başına Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük yatırım projesidir. Kullanılacak olan 
malzeme, tasarım, imalat tekniği, inşaat metotları, mon-
taj ve yönetim ve işletme metodolojisi, kalite, üretim ve 
yönetim standartları bir mühendis için müthiş heyecan 
uyandıran ve mesleki açlık ve hırs konularıdır. Yeni ve üs-
tün teknolojiler mühendisin iddia, mesleki tatmin ve ken-
dini gerçekleştirme alanlarıdır.

Yazımızın başlığını  yeniden  hatırlayalım!

SADECE MAKİNA MÜHENDİSİ OLSAYDIM ELBETTE 
NÜKLEER SANTRALE "EVET" DERDİM...

ANCAK:  Mesleki birikim ve becerilerini  ülkemizin  çağ-
daş medeniyetler seviyesine gelmesi  ve uluslararası plat-
formda daha rekabetçi olması adına seferber etmekten 
başka bir hedefi olmayan ve tüm vatandaşların refah ve 
mutluluğunu esas alarak ülkenin bağımsızlığını koruma-
ya azimli  her  vatandaş, her meslek insanı ve her Mühen-
dis gibi   yazının başından beri  saydığım tüm  faktörleri 
göz önüne alarak farklı bir sonuca ulaşıyorum.

KALDI Kİ; 

- NÜKLEER ATIKLAR İLE İLGİLİ RİSKLERİ TEKNOLOJİK 
OLARAK TAMAMEN YOKEDECEK ÇÖZÜMLER 
ÜRETİLMEDEN,

- HİÇBİR KİMSENİN, 100’LERCE YIL SONRAKİ NESİLLE-
RE  ZARAR VEREBİLME POTANSİYELİ OLAN BİR TERCİH 
YAPMASI,

- ALTERNATİF ÇÖZÜMLER VAR İKEN KOLAYCI 
DAVRANMASI,

İNSANİ DEĞİLDİR! AHLAKİ DEĞİLDİR! 
ETİK DEĞİLDİR! 

            17 HAZİRAN 2018

            BUGÜN BABALAR GÜNÜ ... 

            DOĞMAMIŞ  NESİLLERİN YAŞAYAN  TEMSİLCİLERİ

            KARŞIMDA VE BEN  ‘HAYIR’   DİYE HAYKIRIYORUM,

 GELMEMİŞ  BİR GELECEKTE

           "SADAKO SASAKİ"NİN  TURNALARI

             ‘HUZUR’LA  SEMALARDA  UÇABİLSİN DİYE...

Nazım Hikmet ve Hiroşima'da ölen bir 
"Kız Çocuğu" Sadako Sasaki...!

Ünlü Türk Şair Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" şiirine 
ve Amerikalı yazar Eleanor Coerr'in "Sadako ve 
Kağıttan Bin Turna Kuşu" kitabına ilham kaynağı 
olmuş kısacık bir hayatın hikayesi... Japon küçük bir 
kız çocuğu Sadako Sasaki'nin öyküsü... Sadako ve 
Kağıttan Bin Turna Kuşu'nun Efsanesi...
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 Nükleerle Dans1

   9 Mart 2018’de yitirdiğimiz Orhan BAYBARS’ın anısına…2 

1. NÜKLLERLE DANS

Haziran 2018 itibarıyla dünyada çalışan 450 
nükleer güç reaktörü [1] olmasına karşın, bun-
ların hemen hiç birinin yaşama geçmesi kolay 

olmamıştır. Özellikle de eğer bir ülkede Nükleer Güç 
Santrali ilk kez yapılıyorsa, yani Nükleerle Dans’a ilk 
kez kalkılıyorsa, yaptıranın beklediği, istediği gibi de-
ğil, Nükleer Güç Santrali’ni yapacak olanların razı ol-
duğu, istediği gibi olduğu görülmektedir. 

Yani Nükleerle Dans, “ayıyla dansa kalktığınızda, siz 
değil ayı yorulduğunda oturduğunuz” bir danstır. 
Nükleerle dans, istediğinizde kalkıp, istediğinizde 
oturacağınız, yani vazgeçebileceğiniz, bırakabileceği-
niz bir dans değildir…

Nükleer Güç Santral projelerinin öykülerine 
bakıldığında, bu projelerin hemen hepsinin 
siyasi, askeri, parasal, çevresel, toplumsal 
vb. birçok etmen tarafından belirlendiği, 

olabilirlik (fizibilite) incelemesinden, 
işletmeye geçinceye değin birçok güçlükle 

savaşması gerektiği görülmektedir. Bu 
nedenle, Nükleer Güç Santrali projelerine 

kalkışanlar için, yani Nükleerle Dans, 
zorlu ve yıpratıcı bir süreçtir. Dolayısıyla 

bu yazıda, başarılı bir Nükleer Güç 
Santral projesinin ölçütlerinin ne olması 
gerektiği verildikten sonra, dünyadan 

başarısız sayılabilecek birkaç sorunlu proje 
tanıtılacak ve son olarak da Türkiye’nin 

Nükleerle Dansı’na değinilecektir.
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Bu, dans edenlerin sürekli birbirinin ayağına basmakla 
geçirdiği bir danstır…

Çünkü unutulmamalıdır ki, “Eğer ayıyla dansa kalktıysa-
nız, siz yorulduğunuzda değil, ayı yorulduğunda oturabi-
lirsiniz.”

Ve Nükleer Güç Santralleri sağlayan, yapan şirketler, ül-
keler bu dansın ayı tarafıdır. O yüzden, bedeli ödeyecek 
olanların kimi zaman dansa zorla kaldırıldığı, kimi zaman 
da yorulsalar da oturmalarına (çekilmelerine) izin veril-
mediği görülmektedir.

Bu yüzdendir ki nükleer enerjiyi, daha özel olarak da 
Nükleer Güç Santrali yatırımlarını salt birer elektrik güç 
üretim biçimi olarak görmek büyük bir yanılgıdır. Resmin 
bu yüzü en iyi, başarısız, sorunlu projelere bakılarak an-
laşılabilir.

2. BAŞARISIZ PROJELER

Günümüzde özellikle hükümetlerin, resmi kurumların, 
siyasilerin yaptırdığı işleri nesnel ölçütlerle değerlendir-
mek, eğer başarısızsa, başarısız demek neredeyse olanak-
sız hale gelmiştir. Siyasi baskılar, güdümlü basın-yayın 
organlarıyla kamuoyunun yönlendirilmesi, saydamlığın 
ve toplumun bilgilendirilmesinin sürekli baskılanması, 
verilerin kamuoyuna açıklanmaması, bilim adamlarının 
seslerinin kısılması, meslek örgütlerinin baskı altında tu-
tulması vb. yöntemlerle toplumu derinden etkilen işlerin 
bile nesnel olarak değerlendirilmesi engellenmektedir.

Sonuçta, ne olursa olsun siyasi, parasal, çevresel, toplum-
sal bedeli olan her proje mutlaka başarılı(ymış) gösteril-
mekte, başarısızlık özenle ve elbirliğiyle örtülmektedir. 
Nükleer Güç Santrali projeleri de bu tür projelerin en 
önde gelenleridir. Açık ve saydam olmayan, özgür top-
lumun olmadığı ülkelerde, Nükleer Güç Santrali projeleri 
hep birer Başarı Öyküsü’dür, tersini dile getirmek ve hatta 
düşünmek bile başlı başına bir cesarettir.

Diğer yandan, tüm baskılara karşın, meraklı, kuşkucu, 
nesnel ve tarafsız bakan ortalama bilgi sahibi biri bile 
araştırdığında gerçek durumu anlayabilmektedir. Ne 
denli saklansa da örtülse de günümüzdeki çeşitlenmiş 
bilgi alma ortamında hiçbir şey sonsuza değin örtülü ka-
lamamaktadır.

İşte bu yüzden, her yerde Başarı Öyküleri’nin anlatıldığı, 
yer aldığı bir durumda, önemli ve değerli olan, başarısız 
veya sorunlu projeleri ortaya koymaktır. Bu çok da zor 
değildir, çünkü başarısız veya sorunlu projeler aslında her 
yerdedir. Sorgulayan birey ve toplum, kendinin bu başa-
rısız ve sorunlu projelerle aynı duruma düşüp düşmeye-
ceğini düşünmeli, alacağı kararlarda, seçimlerinde değer-
lendirmesini olumsuz olanı da bilerek yapmalıdır.

Başarı Öyküleri’nin pazarlanıp parlatıldığı bir ortamda “ya 
böyle değilse?” diye soran, sorgulayanlardan olmak, bi-
linçli birey ve toplum olmanın gereğidir, hele ki bu sorgu-
lanması gerekenler Nükleer Güç Santrali projeleriyse…   

3. BAŞARININ VE BAŞARISIZLIĞIN ÖLÇÜTLERİ

Bir projeye başarısız veya sorunlu diyebilmek için, başarılı 
bir projenin ne olduğunu irdelememiz, başarının ölçüt-
lerini çıkartmamız gerekir. Salt yatırım ve proje yönetim 
teknikleri yönünden bakıldığında, günümüzde bir proje-
nin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki soruların tamamı-
na Evet denilmesi beklenmektedir:

- Hedeflenen iş programına ve tamamlanma tarihine uy-
gun olarak tamamlanmış mıdır? (Yapım Süresi ölçütü)

- Hedeflenen toplam maliyet, kaynak ve nakit akış planı 
içinde kalınarak tamamlanmış mıdır? (Parasal ölçüt)

- Hedeflenen teknik başarım (performans) değerleri 
sağlanmış mıdır? (Teknik Başarım ölçütü)

- Herhangi bir yasal (hukuki), yönetsel (idari) sorun, sor-
gulama, tazminat, dava vb. olmadan tamamlanmış 
mıdır? (Yasal ölçüt)

- "Tolere Edilebilir" ve "Hafif Atlatılmış" olanlar dışında, 
herhangi bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu/olayı ol-
madan tamamlanmış mıdır? (İş Güvenliği ölçütü)

- "Tolere Edilebilir" olanlar dışında, herhangi bir insan, 
toplum, çevre sorunu olmadan tamamlanmış mıdır? 
(Çevre ve Toplumsal Uzlaşı ölçütü)

Bu sorularla ortaya konan ölçütlerin, her tür yatırım ve 
proje için geçerli olduğunu unutmamak gerekir. Yani, 
Nükleer Güç Santralleri özelinde, Nükleer Güç Santrali’ne 
karar verilmesi sürecinde dikkate alınan ölçütler (teknik 
güvenlik, verimlilik, yakıt, atık, yaşam döngüsü maliyeti, 
arz çeşitliliği, ulusal güvenlik vb.), seçenekler arasında en 



46

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  HAZİRAN 2018  www.mmo.org.tr

uygun güç santrali türü olup olmadığı, bu yazıdaki değer-
lendirmenin ölçütleri değildir. Çünkü Nükleer Güç Sant-
rali öyküsünde, karar kötü ve yanlış bile olsa yatırımı ve 
projesi, son derece başarılı olabilir, tersi de, karar doğru 
bile olsa yatırımı ve projesi, son derece başarısız ve so-
runlu olabilir... 

Bu yönden bakıldığında, eğer bir proje için yukarıdaki 
soruların bir veya daha fazlasına Hayır yanıtı veriliyorsa, 
başarısız ve sorunlu bir proje öyküsüyle karşı karşıya ol-
duğumuzu söylemek doğru olacaktır.

Kuşku yok ki her projeye iyi ve hatta kimi zaman saf ve 
temiz niyetlerle başlanmıştır. Hiç kimse başarısız olu-
nacağını düşünmemiştir; gerekli önlemler alınarak ba-
şarısızlık olasılığının çok düşürüldüğüne ikna olmuştur. 
Ancak, yapılmış ve yapılmakta olan Nükleer Güç Santral-
leri projeleri taranıp, yukarıda belirtilen başarı ölçütleri 
yönünden değerlendirildiğinde, küçümsenmeyecek sa-
yıda “başarısız ve sorunlu proje” olduğu, birçok ülkenin 
neredeyse “nereden kalktık bu dansa, şu müzik bitse de, 
bıraksalar da otursak…”  diyecek kadar bunalıma girdiği 
görülmektedir.

Özellikle bizim gibi Nükleerle Dans’a kalkma aşamasında 
olan, hâlâ geri dönme olanağı olan bir ülke için, başkala-
rının deneyimlerden yararlanmak, ders çıkarmak için ba-
şarısız projeleri bilmek, tanımak, nedenlerini iyi anlamak, 
başarılı projelerden biri olmayı umut etmekten çok daha 
olgun, gerçekçi ve öğretici bir tutum olacaktır. 

4. BAŞARISIZ PROJE ÖYKÜLERİ

Başarısız saymamız gereken projeler incelendiğinde, bü-
yük çoğunluğunun öngörülenden daha uzun sürmesi, 
öngörülenden çok daha ağır parasal yük (toplam ma-
liyet, finansman vb.) oluşturması ve çevre ve toplumla 
barışık bir süreç yürütülemediği için başarısız olduğunu, 
sorunlara yol açtığını görmekteyiz. Başarılı gibi görünen 
birçok projeninse, aslında başarısız ve sorunlu olduğu, 
ama gene de başarılı gibi gösterildiği, yani doğru ve nes-
nel verilerin, değerlendirmelerin toplumdan saklandığı 
görülmektedir.

Dolayısıyla, başarısız projeler düşünülenden ve görünen-
den çok daha fazladır. Ancak bu yazıda, tipik ve ilginç ol-
maları nedeniyle sadece dört proje tanıtılacaktır.

> Madras Nükleer Güç Santrali, Hindistan

Proje Bitiş Tarihi : 1984  

Tür / Güç         : PHWR / 2 x 235 MW

Yapan : NPCIL (Nuclear Power Corporation of 
India Limited) [2]

Yaklaşık Maliyet : Bulunamamıştır

Sorunlar : Toplumsal tepki (Auroville, 90 km ya-
kınında bir çevreci yerleşim), teknik 
güvenlik (tsunami), beklenenin çok 
üstünde maliyet

Hindistan’ın batı kıyısında, 124 ülkeden gelen katılımcı-
larla 1968’de açılan Auroville, ruhani önder Mirra Alfassa 
tarafından kurulan ve Fransız mimar Roger Anger tara-
fından tasarlanan, evrensel bir ruhani hemşehrilik ortamı 
olarak düşünülmüş bir ütopyanın gerçekleşmesiydi. 68 
kuşağının barışçı, evrensel kardeşliği, çevreye duyarlığı 
önceleyen, özellikle Batılı gençliği için endüstriyel kent 
yaşamından uzak, çevreye saygılı, alçak gönüllü, birlikte 
yaşamı öngören bir yer hayalinin ürünüydü. Yer seçimi 
de buna göre yapılmıştı. Birçok dinin birlikte yaşadığı, yu-
muşak iklime sahip Hindistan’da seçilen bu yer, büyük ve 
kalabalık yerleşimlerden, sanayi tesislerinden, kirlilikten, 
çevre sorunlarından uzak, huzurlu bir bölge olduğu dü-
şünülerek seçilmişti [3].

1980’lerde Hint elektrik üretim yetkilileri, ilk yerli Hint 

 Fotoğraf 1. Madras ve Kalpakkam Nükleer Güç Santrallerinin Haritadaki Konumu
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Nükleer Santrali (Madras Atomic Power Station) için yer 
seçimini duyurduklarında, Auroville’in yak. 90 km yakı-
nında bir yeri seçmiş oldukları ortaya çıktı. 1968 gençliği-

 
  Fotoğraf 2. Madras Nükleer Güç Santrali'nin Havadan Görünümü

 
 

nin ortak yaşam ütopyasının sanayiden, kirlilikten, çevre 
sorunlarından uzak diyerek seçilen yerinin yanı başına bir 
Nükleer Güç Santrali, hem de ilk yerli Hint Nükleer Güç 
Santrali’nin yapılacak olması büyük bir düş kırıklığına ne-
den oldu. Bu karara tepkisiz kalmayan Aurovilleliler, sant-
ralın yapımını geciktirecek ve güçleştirecek birçok yerel 
ve uluslararası yasal girişimin yanı sıra, yaptıkları eylem-
lerle de bu santralin, en sorunlu santraller sıralamasında 
üst sıralara girmesine neden oldu. Güçlüklere karşın geri 
adım atmayan yönetim, zaman içinde ilk santralin (Mad-
ras) yakınına ikinci santrali de (Kalpakkam) Auroville’in 
daha da yakınına yaparak, bir yanda sorunlu projeler 
sıralamasındaki yerini korurken, diğer yanda önemli bir 
insanlık hayaline de darbe vurmuş oldu. Ayrıca Aralık 
2004’teki tsunamiden ciddi biçimde etkilenen santralin 
teknik güvenlik kaygıları ve bir çevre felaketine yol açma 
tartışmaları, çevrede yaşayanların tepkilerinin daha da 
artmasına neden olarak, tartışmalı ve sorunlu Nükleer 
Güç Santralleri sıralamasında üst sıralara çıkmasına ne-
den oldu [4, 5].  

Bugün Auroville, insanın gerçekleşmiş sayılı çevre dostu 
(ekolojik) ütopyalardan biri olarak, yak. 90 ve 65 km ya-
kındaki iki Nükleer Güç Santrali’ne yakın olarak yaşamını 
sürdürüyor, ama arkasında ciddi bir tartışma, burukluk ve 
mücadele öyküsü bırakarak…  

> Cernavodă Nükleer Güç Santrali 3-4-5. Üniteler, Romanya

Proje Başlangıç Tarihi : 1982-1996  

Umulan Bitim Tarihi : Belirsiz (2018’de yeniden başlan-
ması bekleniyor)

Güç : 2 x 720 MW

Yapan : China General Nuclear Power 
Corp. (CGN)

Yaklaşık Maliyet : 7,7 Milyar Dolar

Sorunlar : Uluslararası siyasetteki değişikler, 
enerji piyasası koşulları, yapımcı 
şirket değişikliği

Romanya, kara Avrupa’sının tek petrol ihraç eden ülkesi 
konumunda. 1973’teki petrol bunalımıyla yükselen pet-
rol fiyatları, Almanya ve Avrupa’nın diğer tüketici ülkeleri-
ne yakınlığı nedeniyle, stratejik bir karar vererek, petrolü 
bir ihraç ve petrokimya girdi ürünü olarak kullanmaya 
karar vererek, elektrik üretimini petrol kullanmadan yap-
maya karar vermiş bir ülke. 

 Fotoğraf 3. Kalpakkam Nükleer Güç Santrali'nin Havadan Görünümü

 
 

 
  Fotoğraf 5. Auroville (Şafak Şehir) Şafak Ayini

 Fotoğraf 4. Auroville Nükleer Güç Santrali'nin Havadan Görünümü
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2015 itibarıyla enerji üretiminin yak. %40’ını başta lin-
yit olmak üzere fosil kaynaklardan, %25’ini hidroelektrik 
ve yak. %18’ini nükleer enerjiden elde eden Romanya, 
elektrik üretiminin yak. %10’unu da ihraç etmekte. Aynı 
zamanda bir uranyum üreticisi de olan Romanya’nın, 
1970’lerde planlaması yapılıp, 1980’de yapımına başlanan 
Tuna nehri kıyısındaki Cernavodă-1 Nükleer Güç Santrali, 
Kanada-İtalyan konsorsiyumu olan AECL-Ansaldo tara-
fından yapılarak, 1996’da şebekeye bağlanmış. 1989’da 
Varşova Paktı’ndan ayrılan, 2007’de Avrupa Birliği’ne ka-

tılan Romanya, birbiri ardına gelen siyasi ve ekonomik 
değişimler arasında nükleer enerjiye dayalı elektrik üreti-
mini de hem parasal kaynak sıkıntısı hem de yapacak şir-
ket yönünden birçok kez yavaşlatmak, durdurmak, ülke 
içi yapıyı değiştirmek, çalıştığı ülke ve şirketleri değiştir-
mek zorunda kalmış bir ülke. Bu durumun en iyi göster-
gelerinden biri, birçok kez ihaleye çıkması, Avrupa Birliği 
onay süreci ve parasal kaynak arayışı sonrasında, 2014’te 
Industrial and Commercial Bank of China’dan alınan 6,5 
milyar euroluk krediyle, Çinli şirketin (China General Nuc-

 
  Fotoğraf 6. Cernavodă Nükleer Güç Santrali'nin Haritadaki Konumu

 Fotoğraf 7. Cernavodă Nükleer Güç Santrali'nin Yandan Görünümü
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lear Power Corp.) yapmasına karar 
verilmesi [6].

Romanya’nın 1970’lerde başlayan 
2020’lerde de süreceği anlaşılan 
beş üniteli Cernavodă Nükleer Güç 
Santrali projesi, Varşova Paktı’nın 
dağılmasını, Romanya’nın Avrupa 
Birliği’ne girişini, petrol fiyatlarında-
ki iniş çıkışları, ülkenin uluslararası 
ortaklarındaki değişimi, Avrupa’da 
pazar olarak gördüğü ülkelerin ye-
nilenebilir enerji üretimlerindeki 
değişimi görmüş ve tanıklık etmiş 
bir zamana yayılınca, başlangıçtaki 
hedeflerinin çok uzağında kalan, 
Romanya’nın ciddi sorunlarından 
birine, dolayısıyla sorunlu bir Nük-
leer Güç Santrali öyküsüne dönüş-
müş durumdadır.

> Olkiluoto Nükleer Güç Santrali 3. 
Ünite, Finlandiya

Proje Başlangıç Tarihi : 2000  

Umulan Bitim Tarihi : 2009-2010 2018-2020

Tür/Güç :  EPR / 2000 MW

Yapan : Areva (Fransız) - Siemens (Alman) 
Konsorsiyumu

Yaklaşık Maliyet : 3 Milyar Euro (Başlangıç), 8.5 Mil-
yar Euro (Gözden geçirilmiş)

Sorunlar : Yüksek maliyet, sağlayıcı tarafın-
daki değişiklikler, sözleşme deği-
şiklikleri ve süre uzatımları

Finlandiya, Rusya’dan aldığı doğal gaz, Polonya ve 
Rusya’dan aldığı kömürle, elektrik üretimi fosil yakıtlara 
ve dış kaynaklara bağımlı bir ülke. Kişi başı elektrik tü-
ketimi en yüksek ülkelerden biri olan Finlandiya, elekt-
rik üretiminin yak. %30’nunu mevcut iki Nükleer Güç 
Santrali’nden karşılamaktadır. 2030 itibarıyla kömüre 
dayalı üretimi bitirerek, yerine nükleer enerjiyi koymaya 
yönelik bir program yürütmekte olan Finlandiya’nın, Ol-
kiluoto Nükleer Güç Santrali 3. Ünitesi projesinin, daha 
şimdiden öngörülenden 2 kat daha uzun bir süredir bi-
tirilememesi, bu süre içinde oluşan elektrik açığının Rus-

ya ve İsveç’ten ithal edilmesine neden olması, Olkiluoto 
Nükleer Güç Santrali 3. Ünite projesini sorunlu bir proje 
öyküsüne dönüştürmeye yetmiştir [7].

Olkiluoto Nükleer Güç Santrali, dünyada daha çok bir 
kamu yatırımı veya enerji üretim şirketlerinin yatırımı 
olarak gerçekleştirilen Nükleer Güç Santrali projelerin-
den farklı olarak, bir iş kolundaki özel şirketlerin bir araya 
gelerek, kendi elektriklerini üretmek amacıyla gerçekleş-
tirdikleri özgün bir dayanışma ve işbirliği modeline daya-
nan bir proje. 

1969 yılında, Finlandiya’nın en çok elektrik tüketen iş 
kolu olan orman ürünleri sanayiinden 16 şirketin, ucuz 
ve arz güvenliği sağlanmış olarak elektrik üretme amacıy-
la kurduğu TVO şirketi, bir işkolunun kendi Nükleer Güç 
Santrali’ni kurması ve işletmesiyle özgün bir model oluş-
turmuş ve dünyanın ilgisini çekmiştir [8]. 

Yapımına 1974 ve 1975’te başlanan, 1978-1980’de 660 
MW olarak başlayan Olkiluoto 1 ve 2. Üniteleri, 30 yıl son-
ra 880 MW’a, şimdi de 1000 MW’a çıkarılma çalışmalarıy-
la ve ileriye doğru her zaman 40 yıllık ekonomik işletme 
ömür sağlama planlarıyla, sürdürülebilirlik yönünden 
dikkat çekmiş oldukça başarılı bir proje [9].

 
  Fotoğraf 8. Olkiluoto Nükleer Güç Santrali'nin Haritadaki Konumu
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Olkiluoto 3. Ünite ise 2000 yılında hükümete yapılan 
başvuru ve 2002 yılında Finlandiya parlamentosundan 
alınan onayla başlayan ve 2009-2010’da üretime geçmesi 
planlanmasına karşın, gecikmeler, maliyet artışları ve ya-
pacak şirketle olan sözleşme değişiklikleriyle sorunlu bir 
proje öyküsüne dönüşmüş durumda [9].

Diğer projelerle karşılaştırıldığında, santrali bir özel şirke-
tin yaptırıyor olmasının ve yapacak olan şirketin iki Avru-
palı şirketin konsorsiyumundan oluşması, iddialı teknik 
başarım ölçütleri, zorlu teknik güvenlik onayları, deği-
şen şirket yapıları ve alt yükleniciler, özellikle yasal, idari 
ve parasal konuların uzun müzakerelere konu olmasına 
neden olmuştur. Sözleşmenin imzalanmasından sonra 
çıkan sorunlarda uzlaşamayan taraflar, ICC (Uluslararası 
Ticaret Odası) nezdinde tahkime gitmiş ve zorlu, uzun bir 
yasal süreç sonunda, işi alan konsorsiyumun 400 milyon 
euro ceza ödemesi, işverenin de işin takvimine uygun bi-
tirilmesi durumunda 150 milyon euro teşvik pirimi öde-
mesi koşuluyla, şimdilik çözülmüştür. Ancak Eylül 2019 
olarak verilen ticari işletmeye geçiş tarihinin tutturulup 
tutturulamayacağı ilgiyle izlenmektedir.

İhale ve sözleşme süreci, yapım sırasında ortaya çıkan ya-

sal, idari ve parasal sorunların çözülmesi, müzakerelerin 
zorlu ve uzun sürmesi, tahkim süreci, Olkiluoto Nükle-
er Güç Santrali 3. Ünite projesini, ders alınması gereken 
sorunlu bir proje öyküsüne dönüştürmüştür. Bu yazıda-
ki benzetmemizle, Olkiluoto 1 ve 2. Ünitelerdeki zevkli 
dans, 3. Ünite’de yerini yorucu, yıpratıcı, ama tarafların 
vaz geçemediği bir dansa dönüştürmüş, TVO ve Finlan-
diya Nükleerle Dans’ların bu bölümünde, beklemedikleri 
kadar yorulmuş, yıpranmış ama kenara çekilerek soluk-
lanma olanağı bulamamıştır.

> Embalse Nükleer Güç Santrali, Arjantin

Proje Başlangıç Tarihi : 2010 (Yenileme)  

Umulan Bitim Tarihi : 2018

Tür / Güç : CANDU-6 / 635 MW

Yapan : AECL (Kanada) - Italimpianti (İtalya)

Yaklaşık Maliyet : 1,5 Milyar Dolar

Sorunlar : Yeni enerji kaynakları (hidrolik kır-
ma/fracking), çevre, turizm, ülke-
nin düşen büyüme hızına bağlı ola-
rak beklenen düzeyde artmayan 
enerji gereksinimi 

 
  Fotoğraf 9. Olkiluoto Nükleer Güç Santrali'nin  Havadan Görünümü
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1967’de planlama çalışması başlayıp, 1983 yılında elektrik 
üretimine başlayan Embalse, Arjantin’in üç Nükleer Güç 
Santrali’nden biri olup, 2010 yılında imzalanan bir anlaş-
mayla bir yandan %7’lik bir üretim artışı, diğer yandan da 

ekonomik ömrünün 30 yıl daha uzatılması için bir yenile-
meye girmek üzere durdurulmuştur [10].

Embalse Arjantin’in ana elektrik tüketim bölgesini oluş-
turan Buenos Aires ve çevresinden oldukça uzakta olma-
sıyla dikkat çeken bir konuma sahiptir. Yer seçiminde, 20. 
yüzyılın ikinci yarısına en zengin Güney Amerika ülkesi 
olarak giren Arjantin ekonomisi ve sanayinin hızla geli-
şeceği, buna bağlı olarak elektrik enerjisi isteminin arta-
cağı ve sanayinin ülkenin Buenos Aires dışındaki diğer 
elverişli bölgelerine de kayacağı beklentisi önemli bir rol 
oynamıştır. Ancak, 1974-1989 arasında oldukça yavaş ge-
lişen, 1989’da, 2001’de ve 2014’te, 2018’te ağır ekonomik 
buhranla sarsılan, hep en yüksek dış borcu olan ülkeler 
arasında olan Arjantin, 1970’lerde öngördüğü ekonomik 
gelişmeyi sağlayamamıştır [11, 12].

Ancak bu zaman diliminde Embalse Nükleer Güç Santrali 
yapılmış ve hatta yak. 30 yıllık ekonomik ömrünü tamam-
lamıştır. Diğer yandan Arjantin’de son yıllardaki başta 
hidrolik kırma (fracking) yoluyla doğal gaz üretiminin ve 
yenilenebilir enerji olanaklarının artışı, Embalse’nin bu-
lunduğu bölgenin tarımsal üretimde ilerlemesi (ünlü Ar-
jantin elma ve meyvelerinin yetiştiği bölgeler) ve turizmin 
gelişmesi, nükleer karşıtı toplumsal örgütlenme, bir yan-

 
  Fotoğraf 10. Embalse Nükleer Güç Santrali'nin Haritadaki Konumu

 
  Fotoğraf 11. Embalse Nükleer Güç Santrali'nin Havadan Görünümü
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dan başlangıç amacını gerçekleştirememiş, ancak diğer 
yandan da yenilenme gereksinimi olan Embalse Nükleer 
Güç Santrali’ni Arjantin için önemli bir sorun haline getir-
miştir. Arjantin elektrik üretiminin yak. %3’ünü karşılayan 
Embalse Nükleer Güç Santrali’nin tümden sökülmesinin 
(decommissioning) yüksek maliyeti ve olası çevresel et-
kileri, bir yerde yenileyerek üretimi sürdürmekten başka 
seçenek bırakmamıştır. 

Arjantin’in, bir yanda Buenos Aires çevresinden çıkama-
yan elektrik gereksinimini karşılamak için, Buenos Aires 
yakınındaki Atucha Nükleer Güç Santrali’ni yeni üniteler-
le genişletmek zorunda kalırken, diğer yandan Embalse 
Nükleer Güç Santrali’ni ekonomik ömür ve yaşam dön-
güsü maliyeti sorunları nedeniyle yenileyerek sürdürmek 
zorunda kalması, ders alınması gereken sorunlu bir proje 
öyküsüne dönüştürmüştür. Bu yazıdaki benzetmemizle, 
Embalse deneyimiyle, Arjantin Nükleerle Dans’ta zevkli 
bir tango için kalkmış, ama yorgun düşmesine karşın, ke-
nara çekilerek oturma olanağı bulamamıştır.

5. TÜRKİYE’NİN NÜKLEERLE DANSI

Türkiye 2018 itibarıyla;

- Rusların yapmakta olduğu 4x1200 MW’lık, 22 milyar 
dolara mal olacağı ve 2023’te üretime geçeceği açıkla-
nan Mersin Akkuyu, 

- Japonların yapmakta olduğu 4x1120 MW’lık, 20 milyar 

dolara mal olacağı ve 2023’te üretime geçeceği açıkla-
nan Sinop İnceburun,

- Çinlilerin yapması planlanan 4x1200 MW’lık, 20 milyar 
dolara mal olacağı ve üretime geçeceği tarih tam olarak 
açıklanmayan Kırklareli İğneada Nükleer Güç Santrali 
projeleri olmak üzere, eş zamanlı gerçekleştirilecek top-
lam üç Nükleer Güç Santrali projesini yürütmektedir. 

Bu üç santral projesine gelmeden önceki öyküde, 2000 
yılında çıkılan ihale, ihalenin iptali ve ihaleye katılan şir-
ketlere harcamalarının karşılığının (30 milyon dolar) 
ödenmesi tartışmaları, hiç de iyi bir başlangıç yapılama-
dığının bir göstergesi olarak kayıtlarda yerini almıştır [13].

Yapım süreleri, bitim tarihleri, parasal koşulları saydam 
ve açık biçimde ortaya konulmayan, hatta zaman zaman  
değişikliğe uğrayan bu projeler, Türkiye olarak bizim eğ-
lenceli bir halay yapamayacağımızı, tersine “tek kuralı 
kuralsızlık” olan, çok daha dağınık ve zaman zaman da 
denetimin kaçtığı, isteğe göre kuralın değiştirileceği bir 
apaçi dansı olacağını göstermektedir. Üstelik ne denli 
yorulsak da, bunalsak da, terlesek de istediğimiz zaman 
oturamayacağımız bir dansa kaldırılmış bulunmaktayız. 

Elbette ki dünya ölçütleri içinde birer başarı öyküsü olma-
larını isteyeceğimiz bu Nükleer Güç Santrali projelerinin, 
birkaç örneği sunulan başarısız ve sorunlu projeler liste-
sine girmesini istemeyiz. Ancak girmesi durumunda da 
dikkatimizden kaçmayacağı açıktır. 

 
  Fotoğraf 12. Türkiye’nin Güncel Nükleer Güç Santrali Projelerinin Haritadaki Konumları
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Çünkü başarısız olan diğer projeler kaçmamıştır, içinde 
olduğumuz, doğrudan birey ve toplum olarak bizi etkile-
yecek başarısızlıklar, sorunlar, ne denli örtülse de, kapalı 
kapılar arkasında yürütülse de nesnel, tarafsız bilim ve 
meslek kesimlerinin izlemesi altındadır ve dikkatinden 
kaçmayacaktır.   

Dünyadaki Nükleer Güç Santrali projeleri tarandıkça, 
doğru verilerle sözünü ettiğimiz ölçütler temelinde de-
ğerlendirdikçe, başarısız sayılması gereken proje sayısı 
artmaktadır. Eğer bugün n başarısız proje varsa, dileğimiz 
n+1’inci projenin Türkiye’den gelmemesidir. 

6. SONUÇ

Örnekleri sunulan, proje ve proje yönetim metodolojisi 
yönünden bakıldığında başarısız, sorunlu olan Nükleer 
Güç Santrali projeleri incelendiğinde görülmektedir ki-
Nükleerle Dans,

- Eğer inşaatında, teknolojisinde, yakıtta, atıkta dışarı-
ya bağımlıysanız, ayıyla dans etmekle aynıdır.

- Kamuoyunun ikna edil(e)mediği, saydam olmayan, 
siyasi, teknik, parasal, çevresel risklerin çok iyi yöneti-
lip, toplumla paylaşılmadığı öykülere dönüştüğünde, 

- Öyle istediğinizde kalkıp, istediğinizde oturabileceği-
niz bir dans değildir, ayının sürekli ayağınıza bastığı, 
acı dolu bir danstır!

Çünkü başkalarının deneyimi göstermektedir ki,

“Eğer, Nükleerle Dans’a kalktıysanız, yorulursunuz, müzik 
değişsin istersiniz, sevdiğiniz müzikte dans etmek ister-
siniz, hatta arada dinlenip, oturmak istersiniz, ancak bu 
dans siz yorulduğunuzda değil, ancak sağlayıcı istediğin-
de, yorulduğunda, bedelini ödettiğinde oturabileceğiniz 
bir danstır!”.

O yüzden de dansa kalkmadan önce bir, on, yüz değil, on 
bin kez düşünmeniz, tekniği kullanmanız gerekir, düşü-
nürken de insanınızı, çevreyi, güvenliğinizi, özgürlüğü-

nüzü merkeze oturtmanız gerekir, çünkü dansa bir kez 
kalktıysanız, artık çok geçtir!

Bu projeleri başlatan siyasi iktidar, Türkiye’yi bu dansa kal-
dırmıştır. Her ne kadar başarı öyküleri yazılmaya başlansa 
da, göstergelere göre, eğer hızla geri dönülmezse, Türki-
ye Nükleerle Dans’ta çok yorulacak, bunalacaktır! 
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İnsanlık 1945 Yılı Ağustos ayında 
çok acı iki olaya tanık oldu, bu 
olaylar insanlık tarihinin en kara 

sayfalarıdır. İki ayrı Amerikan uça-
ğından 6 Ağustos’ta Hiroşima’ya, 9 
Ağustos’ta Nagazaki’ye atılan nükle-
er bombalarla kararan, yok olan bin-
lerce, daha sonra yüzbinlerce hayat 
ve sonrasında yaşanan çok büyük 
acılar, yıkılıp yok olan şehirler... Nor-
malde uzun yarı ömürleri nedeniyle 
milyarlarca yıl içinde bozunan rad-
yoaktif uranyum bombalarda nöt-
ronlarla parçalandı ve yakıcı, yıkıcı, 
öldürücü, çok büyük enerji çıkması-

 Nükleer Atıklar

na neden oldu.  Adeta “şişenin cini 
dışarı çıktı”. Başta onbinlerce, daha 
sonraki süreçte yüz binlerce ölüm, 
bitmeyen hastalıklar ve çok büyük 
yıkımlara sebep olan insanlık, sebep 
olduğu bu felaketlerin sonrasında 
şişeden çıkan cini enerji elde etme-
de kullanmak için “barış için atom” 
projesini başlattı. Atom çekirdeği-
nin parçalanmasından açığa çıkan 
çok büyük enerji elektrik enerjisi 
elde etmek için kullanılmaya baş-
landı. 1954 yılında Sovyetler Birliği 
Obninsk Nükleer Güç Santrali dev-
reye alınan ilk nükleer santral oldu. 

Nükleer güç santrallerinde yakıt ola-
rak zenginleştirilmiş uranyum kulla-
nılır. Ancak, uranyum çekirdeğinin 
nötronlarla parçalanması sonucu 
uranyumdan çok daha yüksek akti-
vitelerde radyoaktif olan çok çeşitli 
radyoaktif izotoplar oluşur. Bu dö-
nüşüm sonunda açığa çıkan nükleer 
atıklar tüm dünyada nükleer enerji 
üreticilerinin henüz çözüm bulama-
dıkları önemli bir sorundur.  

Radyasyonun Sağlık Etkileri: Rad-
yoaktif izotoplar kendilerine has 
yarılanma süreleriyle bozunurlar 
ve bu bozunma sırasında alfa, beta 
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parçacıkları ve gama ışınımı saçar-
lar. Bunlar iyonlaştırıcı ışın ve par-
çacıklar olarak bilinirler ve insan ve 
çevre için çok zararlıdırlar. Maruz 
kalınan doza bağlı olarak radyasyon 
genetik bozukluklar, radyasyon has-
talığı, katarakt, çeşitli kanserler, do-
ğum anomalileri,  ölümlere neden 
olabilir. Bu etkilerde maruz kalınan 
ışınım/parçacığın cinsi, enerjisi, et-
kilenen organ, etki süresi, vucudun 
içinden mi, dışardan mı etkilediği, 
etkilenen kişinin yaşı, sağlık duru-
mu, radyoaktif maddenin vücuttan 
ne hızda atıldığı gibi parametreler 
etkili olur. Radyasyonun etkileri açı-
sından hamileler ve çocuklar çok 
hassas grupları oluşturur. Vucuda 
zarar verebilecek radyoaktif mad-
delerin maruziyetiyle ilgili “ALARA- 
As Low As Reasonably Achievable” 
Prensibi, yani radyasyon dozunun 
ve çevreye radyoaktif madde salı-
mının mümkün olabildiğince dü-
şük tutulması ilkesi hatırlanmalıdır. 
Radyoaktif maddelere olabildiğince 
az süre maruz kalınması, bu madde-
lere olabildiğince, uzak mesafede 
olunması ve bu maddelerden etki-
lenebileceklerin kapalı mekanlarda 
olmaları kişilerin alacağı radyasyon 
dozunu azaltmakta önemlidir. Rad-
yoaktif maddeler alınan besinlerle 
ve solunan havayla vücuda girerek 
içeriden ya da çevredeki radyoaktif 
maddelerin ışınımlarıyla dışarıdan 
etkileyebilir. Radyasyonun insan 
sağlığına zararlı etkileri yanı sıra di-
ğer canlılara ve çevreye etkileri de 
önemlidir. Radyasyondan etkilenen 
alanlar çok uzun yıllar radyoaktivite 
ile kirlenmiş kalacağından genellik-
le girilmesi yasak alanlar ilan edile-
rek terk edilmektedir. 

Yarılanma Süreleri: Ciddi sağlık 

ve çevre etkileri nedeniyle nükle-
er atıklar diğer atıklardan çok daha 
dikkatli bir şekilde muhafaza edil-
mek zorundadır. Radyoaktif izotop-
lar kendilerine özgü yarılanma süre-
leriyle bozunup başka elementlere 
dönüşürler. Yarılanma süresi başlan-
gıçtaki radyoaktivite düzeyinin yarı-
ya inmesi için geçen süredir. Yarılan-
ma süreleri çeşitli izotoplar için çok 
farklıdır. Bazı izotopların yarılanma 
süreleri saniyelerdir, bazılarının bin-
lerce yıl, hatta milyarlarca yıl uzun-
luğundadır. Radyoaktif izotopun 
bozunarak büyük oranda başka bir 
izotopa dönüşmesi 10 yarı yıl sürer. 
Başlangıçtaki radyoaktif izotop çe-
şitli bozunmalarla kararlı bir izotopa 
dönüşür, bu bozunmalar sırasında 
söz konusu parçacık ve ışınımlar 
salınır. Nükleer atıkların içinde çok 
uzun yarı ömürlü izotoplar olması 
nedeniyle uzun yıllar çevreye ve in-
sanlara zarar vermeden saklanması 
gereklidir. Bu süre binlerce yıl mer-
tebesinde olacağından atığı üreten 
nesillerin gelecek nesillerin sağlıkla-
rını da dikkate alacak şekilde hare-
ket etmesi gereklidir. 

Nükleer Atık Kaynakları: Nükleer 
atıklar başlıca üç kaynaktan ortaya 
çıkar; sivil ya da askeri amaçlı enerji 
elde etmek için kullanılan nükleer 
yakıt döngüsünden, sanayi, eğitim 
ve araştırma amaçlı kullanılan nükle-
er maddelerden ve nükleer kazalar-
dan. Bu üç kaynaktan enerji amaçlı 
nükleer yakıt döngüsünden çıkan 
atıklar miktar olarak en fazlasıdır. 
Nükleer reaktörlerde zenginleştiril-
miş uranyum yakıt olarak kullanıl-
maktadır. Doğada uranyum-238 en 
çok bulunan uranyum izotopudur 
(%99.27).  Parçalanma özelliği olan 
uranyum-235 doğada %0.72 ora-

nında bulunur. Bu nedenle maden-
den çıkartılan uranyum ayrıştırıldık-
tan sonra %0.72 olan uranyum-235 
%3-5 oranına kadar zenginleştirilip 
yakıt imalinde kullanılır. Nükleer 
yakıt üretimi madenin çıkartılma-
sından yakıt elemanının ayrıştırıl-
masına, zenginleştirilmesine ve re-
aktörde kullanmaya hazırlanmasına 
kadar geçen süreçte de çok mik-
tarda radyoaktif olmayan, ancak 
kimyasal maddelerle işlem görmüş 
atığın ortaya çıkmasına neden olur. 
Ancak nükleer atık denildiğinde 
bu süreçlerdeki atıklar söz konusu 
edilmemektedir.  Değişik reaktör 
tiplerinin yakıt gereksinimleri fark-
lılıklar gösterir. Reaktörde kullanılan 
yakıtın üçte biri her sene değiştirilir. 
1000 MW-elektrik gücündeki reak-
törlerden çok yaygın olan Basınçlı 
Su Reaktörlerinden her sene 27 ton 
kullanılmış yakıt elemanı çıkartılır.  
Reaktörden çıkartılan atıkta yakıt 
elemanına ek olarak diğer parça-
lanma ve nükleer reaksiyon ürünleri 
de bulunmaktadır. Bu atıklar “yük-
sek düzeyli” radyoaktif atıklardır.  
Kulanılmış yakıt ekemanları içinde 
nükleer reaksiyon ve bozunmalar 
sürmektedir ve fiziksel olarak da çok 
sıcaktır. Buna ek olarak, 1000 MW-
elektrik gücündeki Basınçlı Su Reak-
töründen yaklaşık 130 m3 kadar da 
“düşük ve orta” düzeyde radyoaktif 
atık çıkar. Artık yakıt atığa dönüş-
müştür. Bu atıkların binlerce sene 
insana ve çevreye zarar vermeden 
ve doğaya karışmayacağından emin 
olarak güvenli bir şekilde muhafaza 
edilmesi gereklidir. Nükleer sant-
raller ömrünü doldurduğunda ya 
da başka bir nedenle kapatılacağı 
zaman tamamen sökülmeli ve çı-
kan atıklar benzer şekilde muhafa-
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za edilmelidir. Tipik bir reaktörden 
büyük kısmı radyoaktif olmayan 
10.000-20.000 ton atık çıkar. 

Nükleer yakıt döngüsü dışında araş-
tırma, tıbbi amaçlı ve sanayide kul-
lanılan nükleer maddelerden radyo-
aktif atıklar çıkar. 

Nükleer maddelerin kullanımı so-
nucu oluşan kazaların büyük bir 
kısmı nükleer reaktörlerde, bazıları 
da tıbbi ya da endüstri de kullanılan 
radyoaktif maddelerden kaynaklan-
mıştır. Nükleer santral kazaları Ulus-
lararası Nükleer ve Radyolojik Vaka 
skalasıyla derecelendirilmektedir. 
En yüksek düzey olan 7 derecesi 
bulunan radyoaktivitenin büyük 
bir kısmının çevreye saçıldığı in-
san sağlığı ve çevreyi ciddi boyutta 
etkileyen kazalardır. 1979 yılında 
Amerika’da Three Mile Island kazası 
bu skalada 5’inci dereceden sınıf-
landırılmıştır. Bu kazada çalışanların 
ihmali, yetersiz güvenlik önlemleri 
söz konusudur. Reaktörün kalbi çok 
zarar gördüğü halde radyoaktivite 
çevreye saçılmamıştır.

1986 yılındaki Çernobil Kazası  ve 
2011 yılında Japonya’da  büyük bir 
deprem ve ardından tsunami ile ge-
lişen olaylar sonucu Fukuşima reak-
töründe gerçekleşenler 7’ci derece-
den nükleer kazalardır. Çernobil’de 
reaktörü çalıştıran operatörler bir 

deney yaparlarken önceden öngö-
remedikleri olayları kontrol ede-
memişler ve yakıt çubuklarının bu-
lunduğu reaktörün kalbi erimiştir. 
Fukuşima’da olayların başlangıcı 
doğal afetlerle olmuştur ancak reak-
törü işleten firmanın deprem ve tsu-
namiden önceki süreçte gerekli gü-
venlik önlemlerini ciddiyetle yerine 
getirmemesi sonucu reaktör kont-
rolden çıkmıştır. Kazanın boyutları 
çok büyümüştür.

Nükleer Yakıt Döngüsü: Nükleer 
yakıt döngüsü “kapalı ve açık nük-
leer yakıt döngüsü” olarak ayrılır. 
Kapalı döngüde kullanılan yakıt atık 
içinde kalan ve parçalanıp yeniden 
enerji açığa çıkartabilecek uran-
yum ve plutonyumun atıklardan 
işlenerek geri kazanılabilir. Bu işlem 
sonunda elde edilen uranyum-plu-
tonyum karışımı, karışık oksit-MOX-
mixed oxide, reaktörde yakıta dö-
nüştürülebilir. Geri kazanım işlemi 
Fransa, İngiltere Hindistan, Japonya, 
Rusya, Çin gibi ülkelerde kısmen 
yapılmaktadır. Geri kazanım sonra-
sında yüksek düzeyli radyoaktif atık 
hacmi çok artar. 

Nükleer Atık Miktarı:  Nükle-
er santrallerde açığa çıkan atığın 
%95’i yüksek düzeyli radyoaktif 
atıktır. Santrallerden dünyada her 
yıl 12.000 ton yüksek düzeyli radyo-

aktif atık çıkmaktadır. 2010 yılında 
tüm dünyada rekatörlerden çıkan 
yaklaşık 250.000 ton yüksek düzeyli 
radyoaktif atık bulunmaktadır. Bu 
atıkların çoğu reaktörler civarındaki 
havuzlarda su içinde tutulmaktadır. 
Atıkların bir roket ile güneşe yollan-
ması, denize atılması gibi öneriler 
düşünülse de şimdilik  yer altında-
ki çeşitli jeolojik boşlukların, eski 
madenlerin bu amaçla kullanılması 
için çeşitli ülkelerde çalışmalar ya-
pılmaktadır. Öngörülen bu nihai de-
polara atıklar iki kat metal bidonlar 
içine konularak yerin 300-500 metre 
altındaki dehlizlere yerleştirilecek-
tir. Ancak atıkların 10.000–100.000 
sene boyunca çevreye ve insanlığa 
zarar vermeyeceğinin garanti edil-
mesi çok kolay olmadığından, ara-
dan geçen onca zaman, harcanan 
emek ve paraya karşın henüz böyle 
bir mezarlık oluşturulamamıştır.  

Geldiğimiz noktada görülen o ki 
nükleer teknoloji aradan geçen 60 
seneye karşın gelecek nesilleri bin-
lerce yıl etkileyebilecek atıkları, in-
sanlara ve çevreye zarar vermeyecek 
şekilde muhafaza etmenin yollarını  
henüz bulamamıştır. 

Kimbilir belki de şişeden çıkan cini 
şişeye geri sokmanın zamanı geldi 
bile!!! 
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