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NEDİR BU NÜKLEER 

  

 Nükleer enerji, özellikle son zamanlarda Mersin'de yapılması planlanan Akkuyu 

Nükleer Santrali ile birlikte eskisinden daha fazla dikkat çeken ve tartışılan bir 

konu haline geldi. 

 Nükleer enerji nasıl elde edilir? Nükleer enejiyi, ağır atom çekirdeklerinin nötron 

yakalamaları sonucu parçalanması (fizyon) veya hafif atom çekirdeklerinin çok yüksek 

sıcaklıklarda birleşme tepkimesi(füzyon) gerçekleştirmesi sonucu açığa çıkan enerji 

olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde enerji elde etmek amacıyla kurulan santrallerin 

neredeyse hepsi fizyon enerjisine dayanıyor ki, zaten riskler de biraz bu prensibin tercih 

edilmesinden kaynaklanıyor. Nükleer enerji reaktörlerinde, Uranyum(235) veya 

Plutonyum(239) gibi radyoaktif yani yüksek atom numaralı ve kararsız elementlerin daha 

az kararsız olan başka elementlere dönüşmesi ve de bunu yaparken de ortaya çıkardığı 

belli bir miktar enerji kullanılıyor (ki bunu da Einstein’ın meşhur E=mc^2 formülünü 

kullanarak madde enerji dönüşümleri üzerinden açıklayabiliriz). Reaktörlerde yaşanan 

tepkimelerde nükleer enerji üretimi konusunda elzem olan nokta ise tepkime sonucu 

açığa çıkan nötronların başka uranyum atomlarıyla tekrar tepkimeye girerek zincirleme 

reaksiyonlarla bu döngüyü devam ettirebilmesi. Nükleer reaktörlerde yapılmakta 

olan ise yeni zincirleme fizyon reaksiyonlarının gerçekleşme ihtimalini artırmak ve 

reaksiyonları kontrol altına alabilmek için tepkimeye girecek olan nötronların yavaşlatılması 

ve nötronların, uranyumla gerçekleşen tepkime sonucu açığa çıkan sezyum, 

stronsiyum, ksenon gibi diğer elementlerle etkileşime girip zinciri bozmasını engellemek. 

Nötronu yavaşlatmak içinse su, gaz veya grafit kullanılıyor. 

 Nükleer enerjinin kullandığımız elektriğe nasıl dönüştüğüne gelecek olursak; bunu da 

reaktörde elde edilen enerjinin, fizyon sonucu ortaya çıkan yeni parçacıkların ve gama 

ışınlarının reaktör içerisindeki yakıt ve diğer maddeleri oluşturan atomlarla çarpışması 

sonucu ısı enerjisine dönüşümüyle açıklayabiliriz. Suyun reaktörler içerisindeki bir diğer 

kullanım alanı da burda karşımıza çıkıyor. Su, ısıyı çekirdekten almak ve elektrik üreten 

türbinlere iletmek için soğutma sıvısı olarak kullanılıyor. Son olarak ısıyla beraber oluşan 

buharın da türbin-jeneratör sistemi aracılığıyla elektirik enerjisine dönüştürülmesiyle 
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birlikte reaktörler de misyonunu tamamlamış oluyor (ki bu son kısım diğer enerji 

santralleriyle de temelde benzerlik taşıyor). 

 Nükleer reaktörlerin basınçlı su reaktörü, kaynar su reaktörü ve basınçlı ağır su reaktörü 

gibi çeşitleri var. Akkuyu Nükleer Santrali de dahil olmak üzere dünyada ticari amaçlı 

kullanılan reaktörler ise çoğunlukla basınçlı su reaktörleri. Bunların sistemleri de soğutucu 

ve yavaşlatıcı olarak kullanılan suyun, kaynamaması için belli bir basıncın (155 bar) altında 

tutulmasına dayanıyor. Kaynar su reaktörlerinde, su büyük oranda radyoaktifleşirken; 

basınçlı su reaktörlerinde, radyoaktifleşme daha az oranda (hiç değil) görülüyor. Nükleer 

santrallere yapılan yatırımları haklı göstermek ve bu konuda kamuoyu oluşturmak adına 

çevreye zararın minimum olduğu iddia edilse de durum o kadar da iç açıcı değil. Nükleer 

santrallerin varlığı yalnızca radyoaktif sorunlar doğurmakla kalmıyor, aynı zamanda var olan 

ısıl dengeyi bozarak küresel iklim değişimi sorununda kendine düşen payı da yerine 

getiriyor. Pek çok nükleer enerji savunucusu tarafından santralin çevresinde yaşayanların 

etkisi altında kalacağı radyoaktivite de reddedilmemekle birlikte, bunun modern dünyanın 

getirilerinin bir götürüsü olduğu ve gayet normal olduğu bile söyleniyor. 

Aynı zamanda nükleer santrallerin güvenli olduğu belirtilmesine rağmen olası nükleer 

santral kazaları ile dünyamızın tehdit altında olduğu aşikardır. Nükleer santrallerde “kapalı 

sistem” kullanımı gibi uygulanabilecek güvenlik tedbirleri bu riski yok etmez, yalnızca 

olasılığı düşürebilir. Yani, yeni nesil reaktörlerin nükleer enerjiden elektrik üretimini giderek 

daha güvenli kılmakta olduğu belirtilse bile; yeni teknoloji ve prosedürler kaza riskini 

tamamen ortadan kaldıramamakla birlikte maliyeti artırıyor. 

 Nükleer enerji kullanımının neden bu kadar çok istendiğine baktığımızda da maalesef ki 

çabaların ardında gördüğümüz en önemli nedenlerden biri nükleer silahlanma yarışı. Zaten 

ilk kullanıldığı zamanlar da ikinci dünya savaşı dönemiydi. Savaşta kullanılan hidrojen ve 

atom bombalarının yarattığı felaketler sonrasında nükleerin askeri amaçlar dışında, barışçıl 

amaçlar için kullanımı gündeme geliyor. Yapılan çalışmalar ile nükleer teknolojisindeki 

gelişmeler akabinde de nükleer enerji dönemi ortaya çıkıyor. Nükleer santraller; ucuz enerji 

vaadiyle ve 1970’li yıllarda enerji alanında yaşanan petrol krizinin etkisiyle kısa sürede ilgi 

çekmeye başlıyor. Daha sonra yaşanan kazalar, güvenlik ve teknolojik maliyetlerin artması- 
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na ve dolayısıyla nükleere olan ilginin azalmasına neden olsa da; 2000’lere doğru, iklim 

krizi ve artan enerji ihtiyaçları üzerinden “Nükleer Rönesans” adıyla yeniden 

pazarlanmaya çalışılıyor. 

 Özellikle son dönemde nükleer santrallerin inşa edildiği ülkelere bakıldığında ise 

nükleer enerji talebinde olan ülkelerin, yoğun enerji talebinde ülkeler (Çin, Rusya, 

Hindistan) olduğu, gelişmiş kapitalist ülkelerin ise kademeli olarak nükleer enerjiden 

vazgeçmeye çalıştığı görülmekte. 

Enerji elde edimi ve ülkelerarası nükleer silahlanma ve kalkınma yarışında yer 

edinebilmek uğruna var olan sorunlar ve oluşabilecek riskler hiçe sayılıyor. Nükleer 

kazalar ve bunların uzun yıllar boyunca sürecek etkileri ise, dalga geçercesine “trafik 

kazalarında da pek çok insan ölüyor, otomotiv sektörünü neden protesto etmiyorsunuz” 

gibi argümanlarla karşılanmaya çalışılıyor. Özellikle ülkemizdeki özelleştirilmiş enerji 

sektörü göz önüne alındığında; nükleer santraller kalkınmak, büyümek için daha çok 

enerjiye ihtiyacımız olduğu bahaneleriyle; yörede yaşayan ve bu durumdan en çok 

etkilenecek olan halkın rızası alınmadan “halk için halka rağmen” kurulmaya çalışılıyor. 

 Nükleerden rant sağlayacak şirketlerin yaptıkları reklamlarla ve kamuoyu 

çalışmalarıyla da santrallerle birlikte elektriğin ucuzlayacağı, artan talebin karşılanması 

için buna zorunlu olduğumuz iddia ediliyor. Fakat geçmiş tecrübelerden de görüldüğü 

üzere sırf birilerinin rantı uğruna ortaya çıkacak “toplumsal maliyet” hangi bahaneyle 

olursa olsun ödenmemelidir. 
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NÜKLEER ATIK YÖNETİM(SİZLİĞ)İ 

 

 Nükleer enerji taşıdığı bütün risklere rağmen temiz enerji olarak lanse edilmekte. Bütün 

bu risklerin ötesinde, nükleer reaktörlerden çıkan atıkların yönetiminin olmaması da büyük 

bir sorun teşkil etmekte. 

 Ortalama bir nükleer reaktör yılda ortalama 25-30 ton atık üretmekte ve mevcut teknoloji 

ile bu atıkların yönetimi mümkün değil. Bu atıklar sadece ve sadece depolanabilmekte. 

Mesela, ABD atıklarını çakıl, beton ve kurşun kaplı ağır konteynırlara yerleştiriyor ve bu 

konteynerları ya kalın paralel platformlar üzerine dikey olarak yerleştiriyor veya kalın 

depolarda yatay olarak saklıyor. Halihazırda ABD'nin radyoaktif atığı 65 bin tonu bulmuş 

durumda ve artmaya devam ediyor. 
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 Depolama konteynırları, nükleer atıkların depolanması için her ne kadar 

sağlam ve güvenli bir araç olarak görülse de sızıntı riski ekosistem için birinci 

dereceden tehlike arz etmekte. Bu sebepten ötürü alternatif depolama ve 

bertaraf yöntemleri aranmakta. 

 Önerilerden biri olası bir sızıntıda insanlara daha az zarar vereceği 

düşünülerek nükleer atıkların saklandığı konteynırları okyanusun derinliklerine 

gömmek. Ancak 1993 Londra Sözleşme'si 2018 yılına kadar okyanusa 

radyoaktif atık dökülmesini yasaklıyor. Öte yandan bu bakış açısı son derece 

insan merkezcil ve kabul edilemezdir. 

 Öteki bir öneri ise bu atıkların kuzey ve güney kutuplarında depolanması 

yönünde. Nitekim bu öneri de son derece insan merkezci ve olası ekolojik 

tahribatı görmezden gelen bir bakış açısına sahip. 

 Son bir öneri olarak bu atıkların uzaya gönderilmesi de gündemde. Bu bakış 

açısı hem ekolojist hem de humanist bakış açısına göre kabul edilir olarak 

algılanabilir, ancak hem bu işlemin maliyeti hem de ileride bu atıklara ihtiyaç 

duyulabileceği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu önerinin de pek olur 

bir tarafı olmadığı görülüyor. 

 Görüldüğü üzere önerilen çözümler sadece “atıkları insanlardan ne 

kadar uzaklaştırabiliriz” şeklinde ve hepsi sadece geçici çözümler. Henüz atık 

bertarafı için işleyen bir yöntem dahi bulunmayan nükleer enerji teknolojisinin, 

günümüz şartlarında ısrarla kullanılması ne kadar doğrudur? 
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NÜKLEER ÖLÜM: HİROŞİMA- NAGAZAKİ 

  

 Nükleer teknolojisinin kullanılmaya başlanmasının temiz enerji üretimi gayesi ile değil, 

savaş sanayii için geliştirilmeye başlaması bu teknoloji hakkında bir ön bilgi verebilir. İlkin 2. 

Dünya Savaşı’nda Almanya’yı bozguna uğratmak için araştırmaları başlayan nükleer silah 

geliştirildiğinde, Almanya cephesi de İtalya cephesi de çözülmüştü. Öte yandan Pasifik 

Savaşında Japonya ile ABD arasındaki savaş sertlikle sürüyordu. ABD bir yandan Pearl 

Harbor’ın rövanşını almak için fırsat kollarken, bir yandan da Japonya’ya çıkarma 

yaptıklarında daha az zaiyat vermek istiyorlardı. Başka bir hedef için geliştirilmeye 

başlanmış olan, 3 yıllık araştırmalar ve 2 milyar dolarlık yatırım sonucunda ortaya çıkmış 

olan atom bombası, her ne kadar denenmemiş bir teknoloji de olsa, ABD’nin bu 

isteklerini yerine getirmeye elverişli gibiydi. 

 New Mexico çölünde yapılan denemeye kadar, işe yarayıp yaramayacağı, ne seviyede 

hasarlar vereceği tahayyül edilemeyen bu kitle imha silahı; patlatıldığı alanda çöldeki 

kumları eritip cam haline getirebilecek kadar bir sıcaklık üretmişti. 67 milyon dinamit 

gücünde bir enerji açığa çıktığından bahsediliyordu. Daha bu testin sonucu görüldüğünde, 

atom bombası üzerinde çalışmakta olan Manhattan Projesi’nden Oppenheimer (daha 

sonraları, atom bombasının babası denilmiştir kendisine) kutsal bir Hindu metni olan 

Bhagavad Gita’dan alıntı yaparak; “Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yokedicisi” demişti. 

 Gerçekleştirilen denemenin haberini alan dönemin ABD Başkanı Harry Truman, bunu 

diğer dünya liderleriyle paylaşmış; akabinde de Potsdam Bildirgesini yayımlayarak Japon 

ordusunu koşulsuz şartsız teslim olmaya davet etmişti. Bu çağrının ilk hali Japonya’nın 

teslim olması konusunda iken; Japonların gururunun buna müsade etmeyeceği 

düşünülerek, bunun “yalnızca ordunun teslim olması” şeklinde yumuşatıldığı söyleniyor. Öte 

yandan bu “yumuşatma”, Japonya’da ters tepmişti. Zira bu bir zayıflık, içi boş bir blöf gibi 

algılanmıştı. 

 Teslim olma çağrısının kabul edilmemesiyle saldırı kesinleşmiş, henüz bombalanmamış 

olan büyük şehirler içinden oluşturulan aday hedef listesinden, hava şartları ve diğer bazı 

elementler göz önünde bulundurulduğunda; Hiroşima, Nagazaki ve Kurkurra 3 birincil hedef 

adayı olarak belirlenmişti. 
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 Hiroşima’ya atılan bombanın ismi: Enola Gay. Bu ismin pilotlardan birinin annesinin 

ismi olduğu ise çok bilinen bir gerçektir. Pilot, annesinin adının bu yüce(!) görevde 

ölümsüzleşmesini istemişti. Ölümsüzleşmiş de, 10.000lerce insanın ölümüyle... 

6 Ağustos sabahı uçuşa çıkıldığında hedef henüz kesin bile değilken, keşif uçakları 

Hiroşima semalarında alarmları uyandırır. Şehirde yaşayan insanlardan hala hayatta 

kalanların, “Çok güzel, güneşli bir sabahtı” diye andığı 6 Ağustos sabahının o güzel 

güneşli havası, Hiroşima semalarının da uçuşa elverişli olduğu haberini götürür bombayı 

atacak olan uçağa. Aradan yarım saat geçip, tehlike geçti diye düşünülerek sığınaklardan 

çıkıldıktan sonra; daha sabahın ilk saatlerinde; tarihte ilk defa, etkileri dahi tam olarak 

bilinmeyen bir silah kullanılır: Atom Bombası. 

 Patlamanın birkaç km’lik çapında, 140.000’den fazla insan ilk anda ölüyor. 4000 C nin 

üzerinde bir sıcaklıkta, saniyesinde buharlaşıyorlar ya da kömüre dönüşüyorlar. İlk 

patlamanın yaydığı kara gölge ile de 2. etkilenme alanı oluşuyor. 1000’lerce insan yıkılan 

binaların altında kalarak ya da ciddi yanıklar sonucu ölüyor ya da ağır yaralanıyor. 

 Birkaç km’lik alanda bir süre gece yaşanıyor. Kara bulutların gölgesinde, güneşli 

sabah, cehennem karanlığına dönüşüyor. Hayatta kalanlar su bulmaya çabalarken, bir 

yağmur başlıyor. Katran siyahı bu yağmur da, patlamanın getirdiği bir sonuç ve yağmur 

damlaları yüksek miktarda radyason içeriyor. İlk anda ölmeyenler, yaralı kurtarılıp 

tedaviye alınanların birçoğu da içtikleri o sudan zehirlenerek radyasyon hastalığına 

yakalanıyorlar. 

 Bu saldırıyla teslim olmayan Japonya, 3 gün sonra bu kez Nagazaki’ye atılan 

bombayla 2. kez sarsılıyor. Bu kez uranyum değil, plutonyum tipi bir bomba kullanılıyor. 

Bomba tam olarak planlanan yere düşmese de, etkileri daha ilk yılda 80.000 kişinin 

ölümüne sebep oluyor. 

 Japon ya bu kez, savaşa devam etmek isteyenlerin ihtilal yapmaya çalışmasına 

rağmen teslim oluyor. 

 Savaşın sona ermesinden sonra hastalarını tedaviye alan Japon doktorları, sorunun 

yanıktan kaynaklandığını düşünürken; daha önce karşılaşmadıkları bazı belirtilerden 

sonra çok farklı bir şey olduğunu fark ediyorlar. Yoğun şekilde radyasyona maruz kalmış 
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olan hastalarda mor lekeler görülmeye başlanıyor. Kan almak ya da aşı, iğne yapmak için 

hastaların vücutlarında açılan deliklerdeki kanamaların durulmadığı görülüyor. Radyasyona 

yoğun bir biçimde maruz kaldıkları için, akyuvarlarının tamamını ya da büyük bölümünü 

kaybetmiş durumda bu hastalar. Sonraki aşamalarda ise kanla karışık kusmalar ve ölüm 

geliyor. Patlamanın etkisinin haricinde, radyasyon hastalığından da binlerce insan hayatını 

kaybediyor. 

 Bu saldırılar, yıllar boyunca tartışmalı konular olmuş. Tüm etkileri görülmüş olmasına ve 

tekrar kullanılamayacak kadar insanlık dışı olduğu ayyuka çıkmasına rağmen; bu saldırılar 

yapılmasaydı; çok daha fazla Japon ve Amerikalı’nın öleceği; bu bağlamda bu saldırıların 

savaşı sonlandırmış oldukları için, kabul edilebilir ya da doğru olduğunu savunanlar var. 

 Aksi yöndeki en geçerli sayılabilecek arguman ise, Japonya’nın savaşı kaybedeceğinin 

zaten kesinleşmiş olması. Savaşa birkaç ay ya da 1 yıl daha devam edecek kadar erzakları 

bile kalmamışken; teslim olmaya zorlamak için 10.000’lerin öldürülmesinin biraz şov olduğu 

düşünülüyor. 

 Daha korkunç bir düşünce de şu ki; bu teknoloji bir bomba olarak denenmemişti. 

Sonuçları en fazla tahmin ediliyordu. İlk andaki ölümler bir yana, radyasyona maruz kalmanın 

uzun vadede yaratacağı sorunlar bilinmiyordu. Ve bu bilinmeyen teknoloji gerek duyulmadığı 

bir savaşta kullanılarak adeta bir deney yapılmıştı. 10.000’lerce insanın canı ile... 

 Bugün hala, bu bombaların gözle görünür izleri duruyor. İlk patlama esnasında adeta 

buharlaşan bir adamın merdivendeki gölgesi, ya da 70 yıl sonra hala daha yanık izlerini 

taşıyan ağaçlar... Bütün bunların ötesinde bu saldırılardan sağ, yaralı çıkmış; çocuklarını, 

ailelerini kaybetmiş insanların anıları... 1945’te 220.000 civarında olan ölü sayısı, 

radyasyonun ardıl etkileriyle 2000’li yıllarda 400.000’i geçmiş durumda. 

 İnsanlığın o yıllarda bulunduğu düzeyin de, bugünkü düzeyinin de elinde bulunmaması 

gereken bu teknoloji hala hayatta, ve karşılıklı iddialaşmak için kullanılıyor. Yüzbinlerin, 

milyonların hayatı çocuk akıllı birkaç politikacının ellerinde. 

İnanmayarak da olsa dua etmekten başka ne gelir elden? 
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NÜKLEER FELAKET: ÇERNOBİL  

  

 Sovyetler Birliği’ne bağlı Ukranya’da kimsenin bilmediği bir şehirdi 26 Nisan 1986’ya 

kadar. O günden sonra insanlığın evrensel hafızasına bir daha silinmemek üzere yerleşti. 

Çünkü o gün insanlık tarihi Çernobil’de o güne kadar eşi benzeri olmayan nükleer bir 

felakete tanık oldu. 1.000MW gücünde olan reaktörlerde yapılmaya çalışan bir deney 

sonucunda güvenlik sistemleri kapatılınca nükleer felaket kaçınılmaz oldu. Sonuçları ise 

sadece Ukranya’da değil tüm dünyayı etkisi altına aldı, hala da etkisi altına almaya 

devam ediyor. 

 Çernobil felaketinin neden olduğu sonuçları asla kesin olarak bilemeyeceğiz çünkü 

etkileri hala sürüyor. 18.000 km2’lik tarım topraklarını kirleten Çernobil’den sızan 

radasyon sadece Ukranya’yı ya da Karadeniz kıyısındaki yerleşim birimlerini etkilemedi. 

Her ne kadar yakıcı sonuçları esas olarak Karadeniz kıyısındaki yerleşimlerde görülse de 

sızan radyasyon Grönland’e kadar ulaştı. Kısa vadede sonuçları rakamlarla açıklansa 

bile aslında Çernobil felaketinin sonuçları 2. Dünya Savaşı da dahil hiçbir olayla 

karşılaştırılamayacak ölçüde büyük ve yıkıcıydı. Sadece Tütkiye'deki kanser oranı 1984 

yılında yüz binde 19,2 iken, 1996 yılında yüz binde 63,46'ya çıktı. Birleşmiş Milletler 
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tarafından 2011 yılında yayımlanan bir raporda belirtildiği üzere, Çernobil bölgesinde 6000 

kadar çocuğun tiroid kanserine yakalandı. 

 Çernobil felaketi bir deneydi ama nükleer enerjinin aslında bir Rus ruleti olduğunu bize 

acı sonuçlarla gösterdi. Binlerce insanın hayatını karartan, topraktaki canlı hayatını 

tamamamen yok eden böyle bir deneyi bir daha göze alma şansımız var mı? Bir Çernobil’i 

daha gezegenimiz kaldırabilir mi? Bu sorulara pragmatist bir bakış açısıyla enerji 

ihtiyacımızdan dem vuran cevaplar vermeyelim. Kendimize ihtiyaç olduğunu inandırdığımız 

lükslerimiz için dünyayı riske mi atacağız? Çernobil felaketinin yaralarını sarmak için ne 

kadar rehabilitasyon çalışmaları yapalım, ne kadar felekatin sonuçlarının yakıcılığından 

bahsedelim yeni nükleer santraller inşa edildiği sürece Çernobil felaketi asla 

sonlanmayacak. Ellerimizle tüm canlıların sonunu getirebilecek bu rulette tetiğe basan el 

olma sorumluluğunu hiçbirimiz üstlenemeyiz. O silahın patlamama ihtimali, patlama 

ihtimalinin yanında mevzu bahis bile olamaz. İnsanlık olarak, tüm canlıları yok edecek böyle 

bir riski göze alamayız. 

 Long Island’dan, Çernobil’den, Fukuşima’dan sonra yeni bir nükleer santral inşa etmek 

Çernobil’in sonuçlarına her geçen gün yenilerini eklemek demektir. Akkuyu’nun Çernobil 

olmama garantisini hiç kimse veremez. Yeni Çernobiller olmasın diye, binlerce çocuk tiriod 

kanseriyle doğmasın diye, kilometrelerce toprak hayattan soyutlanmasın diye, başka Kazım 

Koyuncu’lar ölmesin diye bu nükleer sevdasına artık yeter demeliyiz. Yeni bir Çernobil 

istemiyoruz. 



 13 

FUKUŞİMA’DA NE OLDU? 

 Fukuşima I Nükleer Santrali kazaları 2011 Japonya depremi ve tsunamisi sonrasında, 

11 Mart’ta başlayan ve Fukuşima I Nükleer Santrali’nde halen sürmekte olan atmosfere 

radyoaktif madde salınmasına sebep olan olaylar dizisidir. Uzmanlar kazaları Çernobil 

felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer kaza olarak tanımlamakla birlikte, tüm 

reaktörlerde sorun yaşanması kazaları bugüne kadarki en karmaşık nükleer kaza 

yapmaktadır. 

 Meydana gelen tsunami, nükleer santraldeki üç etkin reaktörün kapatılmasına sebep 

oldu. Santralin 5.7 metrelik bir tsunamiye dayanabilecek önlem amaçlı bir duvarı vardı; 

fakat depremden 15 dakika sonra santral 14 metrelik bir tsunamiye maruz kaldı ve 

duvarın herhangi bir koruyucu etkisi olmadı. Tesisin elektrik şebekesiyle olan bağlantısı 

ciddi hasar aldı, bunun sonucu olarak jeneratörler devre dışı kaldı ve santraldaki nükleer 

yakıt radyoaktivitenin bir etkisi olarak ısınmaya başladı. Ayrıca, bazı reaktörlerde 

saklanan ve kullanılmış yakıt tanklarındaki su seviyesinin düşmesi sonucu tanklarda aşırı 

ısınma meydana geldi. Santraldaki işçiler aşırı radyasyona maruz kaldı. Radyasyon 

sızıntısından kaynaklanan korkular santralin etrafında 20 km çapındaki alanın tahliye 
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edilmesini gerektirdi. Bu sırada 170 ile 200 bin kişi tahliye edildi. Tsunami nedeniyle 

meydana gelen su baskınları başka bölgelerden yardım gelmesini zorlaştırdı. 

 Kaza sonrasında kimi kaçaklar ve depolama ihtiyacı sebebiyle deniz suyuna da 

radyoaktif madde bulaşması gerçekleşmiştir. Yer altı suyunda normalin 100 kat üzerinde 

radyoaktif kirlenme tespit edildi. Kyodo Haber Ajansı, radyoaktif madde bulaşan su 

birikintisinin saatte 100 milisievert radyoaktif madde yaydığını, bu miktarın da Japonya’da 

nükleer santralde çalışan bir işçinin bir yılda maruz kalacağı radyasyon sınırını da aştığını 

söyledi. Felaketin 2. yılında Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali’nin yakınlarında yasal 

seviyelerin 2500 kat üzerinde radyasyon seviyesine sahip balıklar görülmeye başlandı. 24 

bin yıl boyunca tehlike saçmaya devam edecek radyoaktif maddeler binlerce ton su ile 

denize aktı, toprağa, havaya karıştı. Fukuşima Sağlık Yönetimi Araştırma Komitesi, 2013 

yılı ocak ayı taramalarında kaza bölgesinde yaşayan 95 bin çocuğun 44 ünde tiroit 

bezlerinde anormallikler tespit etti. Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketinden dört yıl 

sonra ilk kez Kuzey Amerika kıyılarında radyoaktif belirtiler tespit edildi. 

 Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki kazanın çıkış nedenleri, işin teknik kısmı ve kazanın 

yarattığı çevresel etkilerin bir bölümü yazının başlangıcında olduğu gibi özetlenebilir. 

Çernobil felaketinde olduğu gibi uzun bir zaman diliminin ardından ortaya çıkması 

muhtemel, belki çok geniş bir alanda etkisini gösterecek olan radyasyon zehrinin 

doğuracağı felaketlerin ve bunun yaratacağı izlerin ne derece çarpıcı olacağını tam olarak 

kestiremiyor olabiliriz. Ancak şu var ki Fukuşima’da katlanmak zorunda olmadığımız yüksek 

düzeyde risklere sahip nükleer santrallerden bir tanesi, insanın ve doğanın tahribatı 

pahasına süren bir üretim faaliyeti bir doğal faaliyetin yıkım gücünü inanılmaz derecede 

katladı. 

 Nükleer enerji endüstrisi ve ona bağlı bilimciler her zaman nükleer santral kazalarının 

gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğu iddiasında bulundular. Nükleer santrallerin 

oldukça güvenli olduğunu, var olan riskin de abartılmaması gerektiğini savundular. Nükleer 

santrallerin herhangi birinde gerçekleşecek çekirdek erimesinin 250 yılda bir rastlanılabilecek 

istisnai bir durum olduğunu söylediler. Ancak Fukuşima’daki kazada 9 büyüklüğündeki 
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bir deprem ve bu depremin sebep olduğu tsunaminin yaratacağı riski hesaba katmadılar. 

Bu kaza, nükleer güvenlik hesaplamalarındaki düşük felaket olasılıklarına güvenmenin 

nasıl sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. 

 Japonya’daki felaketten çıkarılması gereken onca ders varken “Şimdi riski var 

patlayabilir diye biz tüp gaz kullanmayacak mıyız? Riski var diye arabaya binmeyecek 

miyiz? ” diyerek Japonya’nın ancak 40 yıl sonra kontrol altına alıp devre dışı 

bırakabileceğini umduğu bir felaketle tüp gaz patlamasını eş tutmamızı isteyen bir eski 

başbakan, yeni cumhurbaşkanına ve “Fukuşima bize nükleer enerjide 1 yıl kaybettirdi ” 

diyerek üzerimize izleri sinen bu felaketten böyle söz eden, acilen nükleer yatırımlara 

girişmemizi isteyen bir Enerji Bakanı’na sahip bir ülkenin bireyleri olarak sanırım bize de 

nükleer karşıtı hareketi büyüterek ne Akkuyu ne Sinop ne İğneada ne de adı geçen 

diğer yerlere nükleer santral yaptırmamak için mücadele etmek düşüyor. 
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AKKUYU YALANLARI VE GERÇEKLERİ 

 

 Belki bazılarımız bir-iki hafta önce her yere asılan reklamlarla Akkuyu’da bir nükleer 

santral yapılacağını öğrendi, ama aslında daha 1976’da Akkuyu nükleer santral alanı olarak 

lisanslanmıştı. 1976’dan 2015’e bu konuda nerelere geldik, olabilecek bir nükleer felakette 

de nerelere gidebiliriz bakalım. 

 Mersin-Akkuyu'da kurulacak nükleer santralin ilk adımları 1976'da Türkiye Elektrik 

Kurumu'nun başvurusu üzerine atıldı. Bunun üzerine çeşitli firmalarla görüşmeler başlatıldı 

ancak görüşülen firmalarla uzlaşılamayan finansal sorunlar ve çevre protestolarından ötürü 

sekteye uğradı ve Çernobil reaktör kazasından sonra da nükleer santralle ilgili çalışmalar 

askıya alındı. 
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 2004 yılında nükleer santral tekrar gündeme girdi. 2007 yılında inşaata başlanacağı 

ve 2012 yılınca da santralin açılacağı, dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler tarafından 

açıklandı. 2010-2020 arasında 5 bin megavatlık üç nükleer santral kurmayı amaçlayan 

"Nükleer Enerji Yasası", 17 Ocak 2007'de çıkarıldı ancak dönemin Cumhurbaşkanı 

Ahmet Necdet Sezer; santrali kuracak şirketin yapısı, denetimi, söküm masrafı gibi 

alanlarda anayasaya aykırılıklar olduğu gerekçesiyle yasanın üç maddesini veto etti. 

 2010 yılının Mayıs ayında Rusya ile Türkiye arasında Akkuyu'da bir nükleer güç 

santrali yapımı ve işletimine yönelik bir işbirliği anlaşması imzalandı. Santralle ilgili yargı 

kararlarını, ihale ve rekabet sürecini bertaraf etmek için doğrudan devletlerarası anlaşma 

yoluna gidildi. Anlaşmaya karşı pek çok eylem yapıldı, imza kampanyaları başlatıldı, 

bildiriler yayınlandı ve yapılanlar meclise taşındı. Bunlara rağmen anlaşma meclisten 

geçti ve temmuz ayında nlaşmanın uygunluğuna dair kanun resmi gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girdi. 

  

Akkuyu'da nükleer santrale karşı çıkanların anlaşmayı eleştirdiği temel noktalar şunlar: 

  

 •  Zemin sağlam değil, yeraltı kazıldıkça kırık kum ortaya çıkıyor, bazı noktalarda 

 da 10 metre inildiğinde su ortaya çıkıyor. 1977'de, bölgede çalışan işçiler bunu 

 söylediğinde tehdit edilerek susturulduklarını ifade ediyorlar. O sırada Sinop'tan 

 tırlarla taşlar getirilmiş ve zemin analizine Akkuyu'dan alınan örnekler yerine 

 Sinop'tan getirilen taşlar gönderilmiş. Ardından zeminin uygun olduğu raporu 

 alınmış. 

 •  Nükleer santralin bakım ve güvenlik maliyeti, kuruluş maliyetini aşıyor. Ucuz bir 

 enerji değil. 

 •  Enerjide dışa bağımlılığı azaltmıyor. (Nükleerle birlikte enerjide dışa bağımlılığın 

 da azalacağı söylenmekte, ancak Türkiye %72 oranında dışa bağımlı 

 konumdayken, bu yapılacak nükleer 
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 •  Fay hattına yakın olmasından dolayı büyük tehlike oluşturuyor. 

 •  35 yıl öncesinin ölçütlerine göre alınan yer lisansı günümüzde kullanılmaya 

 çalışılıyor. 

 •  Santralin soğutma evresinde kullanılmak istenen deniz suyunun sıcak  olması 

 verimi düşürüyor ayrıca çok tuzlu olmasından dolayı tuzun arındırılması çok 

 maliyetli ve zor. 

 •  Santral soğutma suyu için denizden alınacak soğutma suyu kullanıldıktan  sonra 

 ısınmış halde denize bırakılacağı için bölgedeki deniz ekosistemini tehdit ediyor. 

 •  Santralin kurulacağı bölge 1970’lerde belirlenmişti. Şu anda o bölgede  insanlar 

 yaşıyor ve bu durumdan rahatsız olanlar da onlar. 

 •  Santral, Akkuyu'daki turizmi, sebze-meyve üretimini etkileyecek. 

 •  Proje sahibi firma santralin ve santralden üretilen elektriğin sahibi olacak ve 

 hisselerinin satmak istese bile Türkiye en fazla %49’luk bir orana sahip  olabilecek. 

 •  Yapılması planlanan santral dünya üzerinde henüz denenmemiş bir tesis,  santral 

 modeli vver-1200 ilk defa yapılacak. 

 •  Nükleer santrallerin genel sorunu olan atıkların depolanması ve yok edilmesi 

 sorunu burada da mevcut. 

 •  60 yıl sonra santralin hizmetten çıkarılması ve sökümünden sonra ne  yapılacağına 

 dair bilgiler başvuru dosyasında bulunmuyor. 
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•  Olası bir radyoaktif kazada sorumlunun kim olacağı bilinmemekte ve bölgede 

yaşayanların tahliyesinden başka bir önlem belirtilmemiş, ki bu da son derece 

kısıtlı.. 

 •  Acil durum planı sadece 5 km çapındaki alanı kapsıyor. 

 •  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen ÇED raporu iki kez içerik ve şekil 

 yönünden eksik bulundu, geliştirilmesi için geri gönderildi. Aralık 2014’te sunulan 

 üçüncü ÇED raporu bakanlığın onayından geçti. Reddedilen ÇED raporlarının 

 revize edilmesi sırasında sorumlu olan nükleer enerji mühendislerinin işten 

 Çıktığı ve mühendislerin imzalarının taklit edildiği, imzalar üzerinde yapılan 

 kriminal incelemeyle tespit edilmiş. 

 •  Viyana Üniversitesi'nin araştırmasına göre Akkuyu'da kurulması planlanan 

 santralde bir kaza olması halinde ilk olarak Mersin ve çevre iller, kazadan bir 

 hafta sonra tüm Türkiye, 15 gün sonraysa Türkiye'nin tüm komşuları, Doğu 

 Avrupa’dan Kafkaslar'a kadar geniş bir bölge radyoaktif maddelerin etkisi altında 

 kalacak. Kaza sonrasında, örneğin Ankara'da yaşayan bir insan bir yılda alması 

 gereken radyoaktif dozun 60 katını bir ayda alacak. 

 •,  Onaylanan ÇED raporuna açılan davalar devam ederken 14 Nisan 2014 

 tarihinde santralin temel atma töreni yapıldı. 

 

Tehlikenin farkında mısın? 
 

 

Kaynaklar: 

http://www.bianet.org/ 

http://www.silifkem.net/             
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Not: Lütfen okuduktan sonra çöpe atmayınız, Geri Dönüştürünüz. 


