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ÖNSÖZ

11 Mart 2011 tarihinde Japonya‟da meyden gelen 8.9 şiddetindeki tarihin en 
büyük depremi sonucu oluşan tsunaminin Fukuşima Dai-ichi Nükleer Santrali‟-
nin 1,2,3 ve 4 nolu ünitelerini etkilemesi sonucu nükleer kazaya sebep olmuş-
tur. O günlerde Odamız Nükleer Enerji İhtisas Komisyonu marifetiyle kazanın ilk 
gününden itibaren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve diğer güvenilir 
kaynaklardan alınan bilgiler kamuoyuna  aktarılmış, bu yolla doğru bilgilendirme 
yapılmaya çalışılmıştır.

Aradan geçen oy yıl içerisinde Odamız Fukushima Nükleer Santral kazası son-
rası yapılan çalışmalar ile ilgili kamu oyuna zaman zaman bilgilendirme yapmış ve 
gelişmeleri yakından takip etmiştir. 

Kazanın onuncu yılı nedeniyle reaktörde ve reaktörün bulunduğu bölge ile ilgili 
olarak bu güne kadar yapılanlar ve son durumu sizlerle paylaşmak bilgilendir-
mek adına bu çalışma yapılmıştır. Radyasyon Fizikçisi, Fizik Yüksek Mühendisi 
Dr. Yüksel ATAKAN’nın konuyla ilgili iki yazısı ve Fizik Yüksek Mühendisi Sn. 
Ahmet Cangüzel  TANER’in Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın  yayınlarından 
faydalanarak hazırladığı yazılar bir araya getirerek bu kitapçık hazırlanmıştır. 

Dr. Yüksel ATAKAN’nın hazırladığı “Nükleer reaktör kazasından 10 yıl son-
ra Fukuşima’da durum ve alınabilecek dersler” başlıklı yazısında on yıl içinde 
hangi gelişmelerin yaşandığını özetlemek ve bu büyük felaketten hangi derslerin 
çıkarıldığını anlatılmıştı, ”Fukuşima kazası sonrası Japonya’da alınan radyasyon 
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dozlarına ve kanser riski hesaplarına yakından bakış” başlıklı ikinci yazısında ise 
bu kaza sonucu ortaya çıkan radyoaktif maddelerin insanların vücutlarında oluştu-
rabileceği radyasyon dozları ve bu dozların kanser riski ne kadar olduğu, bu riski, 
genel kanser riskiyle karşılaştırdığımızda durum ne olduğu ve kanser risklerinin 
nasıl hesaplanmasıyla ilgili hususlar anlatılmıştır.

Sn. Ahmet Cangüzel TANER ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansın konuyla il-
gili yayınlardan derlediği “Japon Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santrali (NGS) 
Reaktörleri Kazaları Sonrası Baz Yüklü Yeni Kuşak Nükleer Elektrik Santralleri 
Gelişimi” başlıklı yazısında; Fukuşima Daiçi nükleer reaktörler kazası ile birlikte 
sekteye uğrayan dünya karbonsuz nükleer güç santralleri yatırımlarındaki geliş-
meler anlatılmıştır. Söz konusu kazadan 10 yıl sonra global inovatif nükleer enerji 
projeleri ile ilgili son gelişmeler ve nükleer gücün dünyanın karbon nötr olma ça-
lışmalarına katkısı bu yazıda anlatılmıştır.

Dr. Yüksel ATAKAN ve Sn Ahmet Cangüzel TANER’e hazırladıkları yazılar 
için teşekkür eder, odamıza vermiş oldukları bu destekten dolayı teşekkür ederiz.

Dr. Abdullah ZARARSIZ 

      32. Dönem Yönetim Kurulu a.

Başkan
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Nükleer reaktör kazasından 10 yıl sonra 
Fukuşima’da durum ve alınabilecek dersler

Dr. Yüksel ATAKAN
Radyasyon Fizikçisi,

Fizik Yüksek Mühendisi
 ybatakan3@gmail.com, Almanya

Japonya’da 11 Mart 2011’de üçlü felaket yaşandı: Büyük deprem (9,1 büyük-
lüğünde ilk kez), tsunami ve Fukuşima Nükleer Santralı kazası. Kazanın 10. yıldö-
nümünde olayı yeniden anımsatmak, on yıl içinde hangi gelişmelerin yaşandığını 
özetlemek ve bu büyük felaketten hangi derslerin çıkarıldığını belirlemek istedik.

11 Mart 2011 günü Japon’ya Fukuşima nükleer reaktörlerinde ortaya çı-
kan kara yıkım (felaket) Çernobil kazasından sonra yaşanan en büyük nükleer 
kaza olarak tarihe geçti. Her ne kadar kazada doğrudan kimse ölmedi ve aşırı 
radyasyon dozu almadıysa da çevreye yayılan radyoaktif maddelerle hava, su, 
toprak ve binalar kirlenmiş, insanlar yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmış, top-
rağın üst düzeyinin kazınıp taşınması, evlerin yıkanması, temizlenmesi uzun 
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yıllar almış, insanların bir bölümü evlerine, yurtlarına dönemediğinden depres-
yona girmiş ve medya haberlerine göre bu nedenle ölümler, intiharlar olmuş-
tur. Bugün de 4000 işçiyle çalışılan Fukuşima nükleer reaktörlerinde ergiyen 
uranyum yakıtın, malzemelerin, suların ve çevrenin temizlenmesinin daha 40-
50 yıl süreceği ve bunlarla ilgili giderin 100 milyar usd’yi bulacağı kestiriliyor. 
Fukuşima kazasının 10. yıldönümü nedeniyle, kazanın oluşu, önemi ve bugünkü 
durumla ilgili, tüm dünyada bilimsel, teknik ve popüler yayınlar yapılmaya başlan-
dı. Dergimiz de aşağıdaki yazıyla, Fukuşima kazasının 4. ve 5. yıllarında yayım-
ladığımız yazıları8,10 güncelleyerek, okuyucularımıza bugünkü durumu yansıtmayı 
amaçlıyor. İlgilenenler, Kaynakça’daki diğer yayınlara da bakabilirler.

Kaza nasıl oldu?
Japonya’da 11 Mart 2011 günü 9,1 büyüklüğündeki şiddetli depremle elekt-

rik direklerinin yıkılması ve hatların kopmasıyla Fukuşima nükleer santralı-
nı özel durumlarda dışarıdan besleyen elektriğin kesildiğini, depremin ardından 
oluşan dev tsunami dalgalarının zemin altındaki ivedi elektrik üreteçlerini de 
sular altında bırakarak, santralın elektriksiz kaldığını biliyoruz. Reaktörler, dep-
rem sinyalini alır almaz planlandığı gibi otomatik olarak durdurulmuş, büyük 
deprem sonucu binalarda herhangi önemli bir hasar olmamıştır. Durdurulan re-
aktörlerdeki nükleer yakıtın içindeki çok çeşitli radyoaktif maddelerin yayın-
ladığı ve yıllarca da yayınlayacağı radyasyonun oluşturduğu aşırı ısı enerjisi, 
elektriksiz kalan pompaların çalıştırılamaması nedeniyle, soğutma suyuna akta-
rılamamış ve yakıt elemanlarında ergime oluşarak büyük kaza ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca koruyucu reaktör kabında (containment) hidrojen gazı patlamala-
rı da ortaya çıkmış, bunlardan doğan yüksek basınçla duvarlarda çatlak-
lar oluşmuş, reaktör binasının havasındaki radyoaktif maddeler çevrede-
ki havaya ulaşmıştır. Radyoaktif maddeler, hava akımlarıyla çok uzaklara 
taşınmış, yağışlar ve kuru serpintilerle özellikle yakınlardaki 10-20 km’lik böl-
geyi radyoaktif bulaşmayla etkilemiş, yerleşim yerleri boşaltılmış, insanlar 
yıllarca yerlerinden, yurtlarından uzaklarda yaşamak zorunda kalmışlardır. 
Özetle, Japonya’da 11 Mart 2011’de üçlü karayıkım (felaket) yaşandı: 
1) Büyük deprem (9,1 büyüklüğünde ilk kez), 2) Tsunami ve 3) Fukuşima Nükleer 
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Santralı kazası.

Reaktör bloklarında 11 Mart 2011 deprem ve tsunami sonrası reaktör kazasın-
daki durum gösteriliyor. 1, 2 ve 3 nolu reaktörler kazadan önce çalışmaktaydılar.. 
Bu 3 reaktörde su pompaları, santalda elektrik olmadığından çalışmadı, nükleer 
yakıt soğutulamadı ve yakıt maddesi ergidi. 4, 5 ve 6 nolu reaktörler ise deprem-
den önce bakım çalışmaları nedeniyle durdurulmuşlardı..Reaktörlerin soğutma 
suyu, denizden alınıyordu.

Reaktörlerin geçmişine bakış
1970’li yılların, General Electric, Fukuşima nükleer reaktörleri za-

ten başlangıçtan beri sorunluydu. Reaktörleri TEPCO şirketi işletiyordu. 
Reaktörlerin tümü kaynamalı sulu cinsten reaktörlerdi. İlk 4’ü 760 MWe 
(elektriksel) güçteydi. Son 2 reaktör 1067 ve 1325 MWe gücündeydiler. 
Fukuşima reaktörlerindeki, reaktör binasını çevreleyen ‘Koruyucu Kabın’ 
(Containment), büyük bir reaktör kazasında ortaya çıkacak yüksek basın-
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ca dayanamayacağını daha 1970’de ABD Atom Enerjisi Kurumu uzmanla-
rı bir teknik raporla açıklamış olmasına ve bu Containment’ın bu şekilde ya-
pılmaması gerektiğini bildirmiş olmasına rağmen, basınç düşürme sistemi 
yapılmadan Containment yapıldı ve reaktörler işletmeye açıldı. General Electric, 
o yıllarda kurduğu reaktörlerle birlikte bu değişikliği yapsaydı, bunun hem pa-
halıya mal olacağını hem de görünüm (image) yitireceğini düşünmüş olmalıydı. 
Kiler katındaki ivedi elektrik üreteçlerinin de sular altında kalabilece-
ği, uzmanlarca birçok kez açıklanmasına rağmen, bunlar üst katlara, hem 
yer sorunu olduğundan hem de ek gider oluşturacağından taşınmadılar. 
2002 yılında TEPCO elemanlarının, 16 yıl boyunca, teknik raporları değiştirerek sis-
temlerdeki arıza ve kazaları gizledikleri, düzmece raporlar hazırladıkları ortaya çıkınca 
reaktörler durduruldu, ancak 2003 yılında bazı düzeltmelerden sonra tekrar işletildi. 
Kazadan 10 gün önce ise çeşitli aletlerin, pompaların ve dizelli elektrik üreteçlerinin 
11 yıldır bakımlarının tam yapılmadığı açıklanmıştı ama bunlar ciddiye alınmadı. 
Kısacası: Kaza geliyorum diyordu.

Bazı birimler 
Becquerel: Radyoaktivite birimi: 1 Bq: Saniyede 1 atom çekirdeği bozunumu 
olup çok küçüktür.

Sievert(Sv): Radyasyon doz birimi olup 1 Sv= 1Joule/kg (Gama ve Beta ışınları 
için Gray birimiyle aynıdır). Aslında 1 Sievert’lik doz, günlük yaşamda çok küçük 
bir doz olmakla birlikte, hücrelere enerji aktarımında ise çok büyük etkisi olduğun-
dan bunun binde biri olan miliSv (mSv) kullanılıyor. Örneğin 1 yılda vücudumuzun 
aldığı doğal radyasyon dozu ortalama olarak kişi başına 2,4 mSv’dir.9

Fukuşima santralı, kazadan 10 yıl sonra bugün 
ne durumda?

Radyoaktif maddelerden temizleme, yıkama, barikat kurma, binaları kapsülle-
me ve reaktörleri soğutma çalışmaları sürüyor. Kazadan 10 yıl sonra, bugün de, Fu-
kuşima santral alanında günde 4000 kişi çalışıyor. Santralı işleten TEPCO şirketi 
nükleer santralın ilk 3 reaktör blokunun yakıt elemanları bekletme havuzlarındaki 
yakıt elemanlarını dışarı çıkarabilmek için hazırlıklar yapıyor. Ayrıca, çok yüksek 
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radyasyon dozu nedeniyle içine girilemeyen reaktör binalarında uzaktan komutlu 
robotlar ve kameralarla reakör kabının (containment), binanın içinin ne durumda 
olduğu, ergimiş nükleer yakıt maddesinin bina içinde nerelerde ne miktarda dağıl-
dığı araştırılıyor. Kameralar yüksek radyasyon dozu nedeniyle bir kaç saatte bo-
zulduğundan/ergidiğinden sık sık değiştirilmeleri gerekiyor. Bu bilgiler elde edil-
dikten sonra ergimiş nükleer yakıt maddesinin nasıl dışarıya çıkarılacağıyla ilgili 
uzaktan komutlu araç ve gereçlerin projelendirilip işe nasıl girişileceğinin iyice 
planlanması işçilerin fazla radyasyon dozu almamaları için gerekiyor. Temmuz 
2017’de robot kameralarla 3. reaktör blokunun içinden ilk resimler alınarak yakıt 
maddesinin saçılımı görüldü. Benzer görüntüler 2. blokta Ocak 2018’de alındı. 
TEPCO, reaktör binalarının iç durumunu daha iyi görüntüleyebilmek için myo-
nentomografi denilen yeni bir teknik deneyerek bir çeşit taramayla (scanning) 
röntgen benzeri filmler de çekiyor. Böylelikle ergiyen yakıt maddesinin re-
aktör binasının içinde kaldığı, dışarı sızıp sızmadığı bilgileri elde ediliyor. 
Bu araştırmalar ve hesaplar sonunda Tepco, 1. blok reaktör kabında (Reactor Ves-
sel, kazanında) pek yakıt maddesi kalmadığını, yakıt maddesinin reaktör binası 
koruyucu kabı içine (containment’a) dağıldığını gösteriyor. 2. reaktör bloğunda ise 
nükleer yakıt maddesinin daha çok reaktör kazanında kaldığı, 3 nolu blokta ise ya-
kıt maddesinin bir miktarının reaktör kazanında, bir miktarının da containment’a 
dağıldığı hesaplanıyor.

Kazanın çevre halkına etkisi nasıl oldu?
Yaklaşık 400.000 kişi evlerinden uzaklaştırıldı. Bunlardan 130.000’i 

nükleer santralın 20 km çevresinden geliyor (Ev ve bahçelerine radyo-
aktif Sezum 137 bulaşması sonucu). Radyoaktif sezyumun epey temiz-
lendiği yerlerde tekrar yerleşim yapılmaya başlandı. Ancak birçok kişi, 
“fazla radyasyonlu bölge” olarak düşündükleri eski oturdukları yerlere, yet-
kililerin açıklamalarına pek güvenemediklerinden, tekrar dönmeye çekiniyor. 
Toplam 1 milyon kadar ev oturulamaz durumda. Deprem ve tsu-
nami sonucu 16.000 kişi yaşamını yitirdi, 3200 kişi de kayıp. 
Santralın10-20 km çevresi kazadan hemen sonra boşaltıldığından, Çer-
nobil’deki durumun aksine insanlar gereksiz yere radyasyon dozu alma-
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dılar. Çernobil’de ise kaza gizlendiğinden, ilk 3 günde yüksek iyot 131 
dozu nedeniyle, daha sonraki yıllarda çocuklarda tiroit kanseri ortaya çıktı. 
TEPCO şirketi, 1. ve 2. reaktör bloklarındaki nükleer yakıt elemanlarının dışarı 
çıkarılma işlerine ise ancak 2023 yılında başlanabileceğini açıklıyor. Reaktör bina-
larının dış duvarları zaten daha önce mantolanmış durumda ve metal örgülü ağlarla 
kaplı. Kaza geçirmeyen 4. reaktör blokundaki yakıt elemanları 2014’de ara depoya 
aktarılmıştı.

Corium
Nükleer yakıt ergimesiyle ortaya çıkan malzemeler şunlar: nükleer yakıt mad-

desi, ergimiş yakıt elemanları, diğer metaller, radyoaktivitenin içine işlediği beton 
duvarlar ve reaktör tabanı (Tüm bunlardan oluşan karışıma Corium deniyor). Bu 
malzemeler suyla soğutuluyor. Bugünkü bilgilere göre Corium’un herhangi bir 
nükleer reaksiyon oluşturması söz konusu değil. Corium’un özellikle nükleer ya-
kıtın 1-3 reaktör binalarından dışarı nasıl çıkarılabileceğiyle ilgili çeşitli yol ve 
yöntemler üzerine çalışılıyor. Binalara su verilmesi ve sular altında Corium’un çı-
karılması da düşünülüyor.
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Bugünkü bilgilere göre 1-3 nolu reaktörlerin yakıt elemanları ergimiş olup, 
sıvı reaktör binaları içlerine akmıştır. Robotlarla binalarda çalışılıyor ve radyo-
aktif maddeler emiliyor ya da alınarak güvenli bidonlarda,özel tanklarda dışarıya 
taşınıyor.

Haritada, Fukuşima reaktörlerı çevresinde boşaltılan (Existing Evacuation 
Area: Mevcut boşaltılmış alan), Hazırlanan (Evacuation Prepared Area) ve planla-
nan boşaltılma alanları görülüyor.

Reaktör binalarında sıcaklık ve radyasyon doz 
hızı ne kadar?

Reaktör binaları içindeki durum önceki yıllardaki gibi olup güvenlik kılıfı için-
de tabanda sıcaklık 20-30 derece C arasında. Santral alanın dış duvarı yakınında 
ölçülen yerel doz hızları 0,4 ile 1,5 mikroSv/h arasında. Bu değerler doğal radyas-
yon doz hızlarından 3 ile 10 kat daha fazla. Santraldan 5, 10 ve 20 km uzaklıkta-
ki deniz suyunda ölçülen radyoaktivite derişimi Cs 134 ve Sr 90 için, WHO’nun 
verdiği sınır değerlerin çok altındadır. 10.000 km2 kadar yerleşim yeri genellik-
le toprak kazınarak özellikle Cs 137’den temizlendi. Taşınan toprağın 20 milyon 
m3 kadar olduğu kestiriliyor.

Radyoaktiviteyle bulaşmış suların bir miktar te-
mizlenip depolanması

Reaktör binalarına günde 100 ile 500 m3 arasında yeraltı ve yağmur suyu 
giriyor. Yağış miktarına bağlı olarak Fukuşima santral alanında günde 50-100 
m3 arasında radyoaktif maddelerle bulaşmış (radyoaktivitesi epey yüksek) suyun 
temizlenip depolanması gerekiyor. Bugüne kadar depolanan su miktarı 1 milyon 
m3 kadar olup bundan 10.000 m3 çok yüksek radyoaktif maddeli (Bu su tankları-
nın dış yüzlerindeki radyasyon doz hızı epey yüksek: 200-300 mSv/h dolayıda). 
Santral alanında 1000 kadar su deposu var ve alan 2021’de dolacak. Sonra biri-
ken depoların nereye konacağı henüz belli değil (2018 verileri). 
Yeraltı suyunun reaktör binalarına girmemesi (duruma göre kontrollü girmesi) 
için, 2017 yılında binalar, toprak altından çepe çevre soğutmalı koruma duvarıyla 
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çevrildi. ‘Buz duvarı’ denilen duvar soğutularak yeraltı suyunun donarak binaya 
girmesi önleniyor. İçeride günde 140 ton kadar yeni radyoaktif maddelerle bulaş-
mış suların oluşmaması düşünüldü ama şimdiye kadar başarılı bir sonuç alınama-
dı. Bu duvarın yapımının ve soğutulmasının gideri epey yüksek. Duvarın yapım 
giderlerinden başka, duvarın soğutulması için gereken elektrik 15 bin nüfuslu bir 
yerleşim yerinin kullanabileceği elektrik enerjisi miktarı kadar fazla (44 milyon 
kWh). 
TEPCO binalardaki su düzeyini, yeraltı suyu düzeyinin biraz altında tutarak, bi-
nalara su girmesini sağıyor ve böylelikle binalardaki radyoaktiviteli suların dışa-
rıya sızmasını önlüyor. Bugün 1000-1200 büyük su bidonunda yaklaşık 2 milyon 
m3 radyoaktiviteli su depolarda bekliyor. Bunlardan çoğundaki kirli sulardaki rad-
yoaktif maddeler trityum dışında, daha önce filtre sisteminden geçiriliyor. Özel-
likle iyot, sezyum ve stronsyum filtre ediliyor. Depolanan kirli suların % 70’den 
fazlası çevreye verilebilecek sınır değerleri aşmış durumda. Bunların tekrar filtre 
edilmesi düşünülüyor. Gitgide artan kirli su miktarını depolayabilmek için yak-
laşık 1,5 milyon m3’lük depo gerekiyor. Sıvı ve katı atık depolarıyla, tanklarıyla 
santral alanı (şekildeki gibi) dolmuş durumda. 
Reaktörlerin çevresindeki alan ancak 30-40 yılda temizlenebilecek ve bunun 100 
milyar doları geçeceği kestiriliyor.

Temizlendikten sonra denize verilen atık sular
Denize kontrollü olarak akıtılan filtre edilmiş kirli sulardaki radyo-

aktivite sınırları, IAEA ile görüşmeler yapılarak, bunlar belirleniyor. 
Fukuşima santralında depolanan sulardaki radyoaktif maddeler, trityum dışında te-
mizleniyor. Trityumlu suların okyanusa verilip verilemeyeceği ise ilgili balıkçılık 
örgütleri, yetkili kurumlarca ve TEPCO uzmanlarıyla birlikte görüşülüyor. Temiz-
lenerek sınır değerlerin altına inen suların depolardan denize verilmesini balıkçılık 
örgütlerinin sonunda kabul ettikleri medyada yer alıyor.
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Hangi radyoaktif maddeler çevreye ulaştı ve 
halkta radyasyon dozu oluşturdu?

Fukuşima bölgesinde çevrede etkili olan en önemli radyoizotoplar: Cs 134 ve 
Cs 137 olmuşlardır.

1. Radyasyon dozunun oluşmasına en büyük katkı vücudun dıştan ışınlanma-
sından gelmiştir (20 mSv’den daha az, 2012 WHO değerleri: 1-10 mSv, 2 
yerde 50 mSv kadar).

2. Vücudun içten ışınlanması, sıkı besin kontrolleri nedeniyle önemsiz kal-
dı (besinlerde yapılmakta olan radyoaktivite ölçümleri ve kontroller uzun 
süre devam edecek).

3. Japonya’nın her yerinde Fukuşima kaynaklı radyoizotop-
lar ölçülmüş ise de Fukuşima bölgesi en çok etkilenen bölge oldu. 

Uluslararası araştırmalar (WHO, UNSCEAR) ve santral alanının temizlenme-
si, reaktörlerin soğutulması, reaktörlerin çevresine set çekilmesi, havalandırma, 
filtreleme ve yakın çevrede koruyucu önlemler alınması gibi daha bir dizi önlem, 
onarım, bakım ve arındırma çalışmaları radyoaktivitenin daha fazla yayılmasını 
önlemekte olup bu çalışmalar daha 30-40 yıl sürecektir. Reaktörlerin 6’sı da ileride 
de çalıştırılmayacaktır.1-13

Çevrede yaşayanlar fazla radyasyon dozu 
aldılar mı?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilimsel araştırmalarına göre, Fuku-
şima bölgesinin dışındaki yerleşim yerlerinde yaşayanların, Fukuşi-
ma kazası sonucu alabilecekleri ek yıllık doz 0,1 ile 10 mSv, Japon-
ya’nın diğer bölgelerinde ek yıllık doz 0,1 ile 1 mSv arasında ve tüm 
dünya için ise ek yıllık dozun 0,01 mSv’in altında kalacağı hesaplanıyor.12 
Fukuşima kazasının radyoaktif iyot (Iyot 131) ile en çok etkilediği böl-
gelerde hesaplanan yıllık tiroid dozu 10 ile 100 mSv arasında bekleni-
yor. Karşılaştırmak için: küçük çocuklar için Çernobil’de tiroid doz değe-
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ri 300 ile 1400 mSv idi ve orada birçok çocuk tiroid kanserine yakalandı. 
Bu değerlerden de görüldüğü gibi Fukuşima kazasından hemen son-
ra bölgenin boşaltılması sonucu fazla radyasyon dozu alan olmadı. 
Fukuşima’da radyasyon sonucu doğrudan kimse ölmedi. Ancak evlerinden uzak-
laşmak zorunda kalan bazı kişilerde depresyon ve travma nedeniyle ölenlerin 
1000’i aştığı, kanıtlanamasa da medyada yer aldı, alıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA)uzmanları Fukuşima’daki durumu 
gözden geçiriyorlar Sağda: Blok 3 reaktörünün yakıt elemanları havuzundan yakıt 
elemanlarının alınmasına Nisan 2019 başlandı. Sol yukarıda nükleer yakıt eleman-
larının bulunduğu reaktör kabı ve sağında turuncu ve mavi renkte yakıt elemanları 
bekletme havuzu görülüyor.

 Fukuşima personelinin aldığı radyasyon dozları
Bugüne kadar elde edilen bilgilere dayanarak, Fukuşima nükleer reaktör-

lerinde çalışan 15.000 kadar işçiden 111’inin 100 miliSievert’ten (mSv) daha 
çok radyasyon dozu aldığı belirlenmiştir. Bu doz, topluluk (kitle) ışınlamala-
rında kanser riskini en çok yüzde 1 kadar artırıyor. Kaza durumlarında çevreyi 
ve halkı daha büyük yıkımlara karşı koruma önlemlerinin alınmasını sağlamak 
amacıyla bir işçinin alabileceği doz sınırı 14 Mart 2011 günü 250 mSv değeri-
ne yükseltilmiştir. Bugüne kadar Fukuşima’da bu 250 mSv’lik dozu sadece 6 
radyasyon işçisi aşmıştır. Kişi başına düşen radyasyon dozunu azaltmak ama-
cıyla işçi sayısı artırılırken, bunların reaktörlerin yüksek radyasyonlu yerle-
rinde çalışma süreleri kısaltılmıştır. Ani radyasyon ışınlamalarında deride kı-
zarma ancak 500 mSv’den daha büyük dozlarda görülüyor. Önce kaybolduğu 
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bildirilen 2 işçi sonradan (2 Nisan 2011 günü) ölü olarak bulunmuştur. Ancak 
bu iki işçinin radyasyon dozu sonucu değil, su baskınında öldüğü saptanmıştır. 
Çevrenin radyoaktif maddelerle bulaşmasından ve buralarda yetişecek sebze, mey-
ve ve balıkların halka kontrollu ulaşması sonucu, bunların ancak düşük radyoak-
tivitedeyse yenmesinden oluşacak düşük düzeydeki ek radyasyon dozunun, ileri-
de de genellikle halkın sürekli etkilenmekte olduğu doğal radyasyon dozlarının 
ve ülkelerin sınır değerlerinin altında kalması bekleniyor. Buna rağmen yukarıda 
açıklandığı gibi Japonya’da seyrek de olsa bazı besinlerde (özellikle balık ve man-
tarlarda) daha yüksek düzeyde radyoaktivite (özellikle sezyum radyoaktivitesi) 
görülebileceğinden besinlerde yapılmakta olan radyoaktivite ölçümleri ve kontrol-
ler uzun süre devam edecektir.

Çevredeki halkın kendi yerleşim yerlerine geri 
dönmeleri

Fukuşima santralından 10-50 km uzaklıktaki yerleşim yerleri-
ne yavaş yavaş halkın geri dönmesine izin veriliyor. Daha önce be-
lirttiğimiz gibi evlerinden uzaklaştırılan insanlar içinde birçok kişi-
nin depresyon geçirdiği hatta intiharlar olduğu medyada yer alıyor. 
Santral alanında çalışan TEPCO ve diğer personelin aldıkları radyasyon dozları 
değişiyor ancak kontrollü olduğundan pek yüksek değil. Ayda 5-10 mSievert dozu 
aşan personel sayısı oldukça az ve yıllık sınır değerlere ulaşılmadan personel de-
ğiştiriliyor.

Radyoaktiviteli suların depolandığı 1000 kadar su deposu santral alanını dol-
duruyor (2021 yılına kadar yer var. Daha sonra ne yapılacağı henüz belli değil).
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Japonya’da bugün nükleer reaktörler çalışıyor 
mu?

Japon hükümeti, ülkedeki toplam 54 nükleer reaktörden, çalışan, 43 re-
aktörü 11 Mart 2011 kazasından sonra durdurdu. Bugün Japonya’da çalı-
şabilecek durumda 33 nükleer reaktör bulunuyor. Bunların net kapasite-
si ya da kurulu gücü 31,7 GWe. 2020’den başlıyarak bugün bunlardan 9 
reaktör çalışıyor. 17 adedi de onay bekliyor. 2019’da nükleer enerji ülken 
elektriğinin yaklaşık % 8’ini karşıladı (World Nuclear Association verileri). 
Nükleer reaktörlerin tekrar işletmeye açılmaması için Japonya’da nükleer karşıtlar 
giderek destek buluyorlar. Japonya’ da bugün yeni bir nükleer santralın yapımı ise 
sürüyor. Ancak artırılmış güvenlik önlemlerinin yerine getirilebilmesi için yapımı 
gecikiyor.

Fukuşima kazasından alınabilecek dersler
Yeni bir nükleer santral projesi için, Fukuşima kazasından alınabilecek ders-

lerin başlıcaları ve yüksek güvenlikli bir nükleer santralın teknik özellikleri şöyle 
özetlenebilir:

1. Santral depreme daha dayanıklı olarak projelendirilip kurulmalı (Örneğin 
çevrede en yüksek beklenen deprem büyüklüğü 7 ise, santral 8 için planla-
nıp daha güvenli yapılmalı).

2. Santrala verilen elektriğin kesilmesinde, ivedi (acil) dizel jeneratörleri so-
runsuz çalışacak şekilde projelendirilmeli ve en uygun yerlerde konuşlan-
dırılmalı.

3. Hidrojen gazı patlamalarının oluşmasını önleyecek sistem kurulup, çalıştı-
rılarak patlamalar ortaya çıkmamalı.

4.  Nükleer yakıt maddesinin ergimesi durumunda reaktör kazanı dıştan so-
ğutularak çeliğin yapısı (sertliği) bozulmadan, ergiyen yakıt kazan içinde 
kalmalı.

5. Çok yüksek sıcaklıkta reaktör kazanının delinmesi durumunda, kazanın al-
tında yakıt tutma çanağı bulunmalı.
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6. Büyük bir kaza durumu için santralda ivedi (acil) “teknik komuta merke-
zi” bulunmalı, personel belirli aralıklarda yapılan alıştırmalarla eğitilmeli, 
deneyim kazanmalı,

7. Projede simülatör bulunmalı, personel reaktör ve yardımcı sistemlerin ça-
lıştırılmasında deneyim kazanmalı. Fukuşima kazasından elde edilen bu 
derslerin, Türkiye’deki nükleer santral projelerine aktarılması, radyasyon 
güvenliği en yüksek nükleer reaktörlerın Türkiye’de kurulabilmesine bü-
yük katkı sağlayacaktır.7
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Fukuşima santralı çevresinden başlayarak 10 yıl sonra tüm ülkede, bu kaza so-
nucu ortaya çıkan radyoaktif maddelerin insanların vücutlarında oluşturabileceği 
radyasyon dozları ve bu dozların kanser riski ne kadardır? Bu riski, genel kanser 
riskiyle karşılaştırdığımızda durum nedir? Bu kanser riskleri nasıl hesaplanıyor?

Bu yazımızda, Japonya’da Fukuşima santralı çevresinden başlayarak 10 yıl 
sonra tüm ülkede, bu kaza sonucu ortaya çıkan radyoaktif maddelerin insanların 
vücutlarında oluşturabileceği radyasyon dozlarına ve bu dozların kanser riskini, 
genel kanser riskiyle karşılaştırıp yakından bakacağız. Ayrıca radyasyon dozlarıyla 
oluşabilecek kanser riskinin nasıl hesaplandığını da, konuya yabancı olanlar için, 
aşağıda açıklayacağız.



ONUNCU YILINDA FUKUSHİMA DAİİCHİ NÜKLEER SANTRAL KAZASI

21

Radyasyon ölçümleri ve yıllık doz
Fukuşima nükleer santralı ve yakın çevresini kapsayan “yasak alanın” dışında 

bulunan, tekrar yerleşilen bölgelerde, yılda bir kişinin aldığı radyasyon dozunun, 
doğal radyasyonla sürekli olarak alınan yıllık ortalama 2,5 mSv’lik radyasyon do-
zunun % 20’si kadar (= 0,5 mSv) olduğu ve Japonya’nın diğer bölgelerinde ise 
bundan çok daha az olduğu (= 0,1 mSv) ilgili ölçüm ve bilimsel araştırmalarla 
saptanmıştır.2 Yasak alanın belirli noktalarında ise, yıllık kişi başı radyasyon dozu-
nun 20 mSv’i de geçebileceği hesaplanıyor. Ancak santral personelinin sürekli doz 
kontrolü yapıldığından, belirli sınır değerler aşıldığında personel değiştiriliyor ve 
fazla doz almaları önleniyor.

Harita: Fukuşima nükleer santral bölgesindeki yerleşim yerleri ve santralın 20 
km yarıçaplı çevresi. Koyu alan: Yasak alan
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Besin maddelerindeki radyoaktif maddeler 
yoluyla alınan doz

Bugün Fukuşima yasak alanı dışında yetişen besinlerin yenmesinde bir sakınca 
bulunmuyor. Besinlerde zaten başlangıçtan beri fazla bir radyoaktivite bulunmu-
yordu ve ayrıca resmi ölçüm ve kontrol programlarıyla halka, radyoaktivitesi sınır 
değerlerin üstünde olabilecek besinlerin ulaşması önlenmişti. Fukuşima çevresin-
de yetişen besinlerin yenmesiyle bir insanda oluşabilecek ek radyasyon dozunun 
yılda 0,01 miliSievert (mSv) kadar olabileceğini bilimsel çalışmalar gösteriyor. 
Karşılaştırmak için: Vücuda besinler yoluyla alınan doğal radyoaktif maddeler-
den bir kişinin vücudunda oluşabilecek radyasyon dozu ise bundan çok daha fazla 
olup, tüm dünya için ortalama değer, yılda: 0,3 mSv kadardır.

Şekiller, Fukuşima nükleer reaktörleri çevresindeki radyasyon doz hızı değer-
lerinin 2011 ve 2016 yıllarındaki değerlerini gösteriyor (değerler, koyudan açık 
renklere doğru, gitgide azalıyor, saatte mikroSievert olarak)

Sağlığa etkiler
Fukuşima kazası sonucu çevreye yayılan radyoaktif maddelerin halk sağlığına 

doğrudan bir radyasyon etkisi yaptığı bugüne kadar saptanmadı. Buna rağmen‚ 
kanser kuluçka süresinin beklenmesi ve durumun ileriki yıllarda açıklığa 
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kavuşması gerekiyor. Evlerinin boşaltılmasının ardından 50 kadar yaşlı ve hastanın 
bir süre sonra öldüğü belirlenmiş. Genel olarak evlerinden yurtlarından olanlar 
içinde psikolojik ve çeşitli nedenlerle 2000 kadar kişinin ölebileceği kestiriliyor. 
Kaza sonucu 380.000 kişi evlerinden uzaklaştırıldı, bunlardan 130.000’inin, 
kazadan önce, nükleer santralın 20 km çevresinde oturduğu yetkililerce açıklandı. 
Nükleer santralın 20-30 km çevresinde, radyoaktif maddelerden aşırı ölçüde 
etkilenmiş olan birinci derece önemdeki bölgede (Bkz. harita, özellikle Litate ve 
Namie yerleşim yerlerinde) yaşayanlar için uzmanlar, her bir kanser cinsiyle ilgili 
toplumda zaten görülen riskin, Fukuşima kazası sonucu, çocukken radyasyondan 
etkilenen kadınlarda katı (solid) tümörlerin % 4, kan kanserinin (lösemi) % 7, 
kadınlarda göğüs (meme) kanserinin % 6 kadar artabileceğini hesaplıyorlar.2-6

Psikolojik ve sosyal etkiler
Bugüne kadar elde edilen bulgulara göre, Japonya’nın kuzeydoğu bölgesin-

de yaşayan, radyasyon ve radyoaktivite konularına yabancı olan halkta, kazanın 
radyasyon etkilerinden çok, depresyon gibi psikolojik (ruhsal, zihinsel, bunalım, 
travmatik, çöküntü) etkilerinin daha ağır basarak sosyal sorunlar yarattığı ya da 
yaratabileceği açıklanıyor. Bunların, halk sağlığına ve iş yaşamına, radyasyon et-
kileri kadar zararlı olabileceği vurgulanıyor. Japon medyasında, radyasyon etkisiy-
le yakında kansere yakalanıp öleceğini düşünen, depresyon ve travma geçirerek 
hastalanan, ölen ve hatta yaşamına son verenlerin sayısının 1000 kişiyi geçtiği yer 
alıyor. Ancak bunlar kanıtlanmış değil.1,2

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilimsel araştırma 
raporu sonuçları

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 28 Şubat 2013 günü Cenevre’de sunduğu 
Fukuşima kazası sonrasındaki bilimsel raporda, kanser riskinin santralın 20-30 
km çevresi dışında çok az arttığı açıklanıyor. Uzmanlar buna rağmen, buralarda 
yaşayanların uzun süre gözlem altında bulundurulmasını öneriyorlar.6 Araştırma-
da, sağlık riskinin Japonya içinde de dışında da düşük olduğu belirtiliyor. Kan-
ser hastalıklarının büyük oranda artacağı beklenmiyor. Buna rağmen, bazı kanser 
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türleri ve Fukuşima çevresindeki 1-2 yerleşim yerindekiler için riskin arttığı ileri 
sürülerek, buralarda yaşayanların uzun süre gözlem altında bulundurulması ge-
rektiği vurgulanıyor. Bu raporu, radyasyon fiziği, risk modelleme, epidemiyoloji, 
radyoaktivite ölçüm tekniği, radyasyon kazaları ve halk sağlığı dallarında bilimsel 
araştırmalar yapan 30 kadar bağımsız uzman birlikte çalışarak hazırladılar. Bu ra-
porun önemli sonuçları:

• Fukuşima çevresinde radyoaktif maddelerle daha az bulaşmış ikinci derece 
önemdeki bölgelerde yaşayanların kansere yakalanma riskleri, aşırı kirle-
nen bölgelerdeki risklerin yarısı kadardır.

• Fukuşima reaktörlerinde görev yapan kurtarma ekiplerinde çalışanların 
üçte ikisinin kansere yakalanma riskinin, tüm toplumun aldığı risk kadar 
olduğu kestirilmektedir. Sadece üçte birinin kanser riski daha yüksektir.

• Fukuşima kazası sonucu çevrede yaşayanların vücutlarında oluşan radyas-
yon dozlarının özürlü ve ölü doğumlara neden olmayacağı, kazadan sonra 
doğanlarda ileride fiziksel, duygusal (ruhsal) bozukluklar görülmeyeceği 
açıklanıyor.

• Fukuşima kazasının psikososyal etkileri, insan sağlığı ve mutluluğunu bo-
zabileceğinden bu konunun sürekli izlenmesi ve incelenmesi gerektiğini 
uzmanlar öneriyorlar. Bu raporda, yüksek risk taşıyan insanların sürekli tıp 
kontrolünde bulundurulmaları ve bunun koruyucu halk sağlığı çerçevesin-
de Japonya sağlık kurumlarının önemli bir görevi olması gerektiği vurgu-
lanıyor. Tıp kontrolleri ve araştırmalarının yanı sıra, radyoaktif maddelerle 
bulaşan çevrenin, özellikle besinlerin, suların sürekli kontrolü ve alınacak 
koruyucu önlemlerle ileride halkın radyasyon dozlarının azaltılabileceği de 
raporda yer alıyor ki bunlar zaten radyasyon fiziğinin temelleridir.

Nükleer santral kazaları sonrası kanserden 
ölümler neden çok farklı hesaplanıyor?

Çernobil ve Fukuşima kazaları sonrası bazı araştırmacıların kanserden 
öleceklerin sayısını az, başka araştırmacıların ise çok fazla hesapladıkları zaman 
zaman medyada yer alıyor. Konuya yabancı olanlar ise, bu farklı sonuç ve 
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söylemlerin hangisinin gerçeği yansıttığını ve hangisine inanacaklarını bilemiyorlar. 
Bunun başlıca nedeni, her bir araştırmacının yaptığı hesaplarda kullandığı ya da 
bazı ölçüm ve genellemelerle var saydığı “ortalama radyasyon dozu” ve bu dozu 
aldığı öngörülen, o bölgede yaşayan, “kişi sayısı”ndaki farklılıktan ileri geliyor. 
Kısaca, o bölgede kaç kişi, hangi dozu aldı varsayımına göre hesap sonucu çok 
farklı olabiliyor.

Santral personelinin sürekli doz kontrolü yapıldığından, belirli sınır değerler 
aşıldığında personel değiştiriliyor ve fazla doz almaları önleniyor.

Bu yazımızda bu konuyu biraz irdeleyerek, bu çeşit hesaplamaların na-
sıl yapıldığını ve bunların bir değeri olup olmadığını açıklamaya çalışacağız. 
“Radyasyon dozu” aslında radyasyonun vücutta oluşturabileceği etkinin bir ölçü-
sü. Yaz aylarında, deniz kıyısında güneşlendiğimizde, güneş ışığındaki kısa dalga 
boylu morötesi ışınların deriye aktardıkları enerji sonucu alınan dozla derinin kı-
zardığını biliyoruz. Radyoaktif maddelerden salınan yüksek enerjili, çok daha kısa 
dalga boylu radyasyonların çoğu, sadece deri yüzeyindekilere değil çok daha de-
rinlerdeki hücrelere, bunların molekül ve atomlarına girerek hücrelerin işlevlerini 
bozabiliyorlar. Bunun belirlenebilmesi ise, ancak çok yüksek dozlarda olabiliyor. 
Eğer birkaç Sievert gibi yüksek bir radyasyon dozu birkaç saatte vücutta oluşur-
sa, bu doz ileride kansere neden olabiliyor ve belki de ölümle sonuçlanabiliyor. 



26

Ancak, 1 Sievert (=1000 mSv) gibi çok yüksek radyasyon dozları vücut-
ta ender olarak ortaya çıkıyor. Örneğin, bu düzeyde dozlar Hiroşima ve Na-
gazaki’de atılan atom bombaları sonrası sağ kalanlardan bazılarının vücut-
larında oluştu. Oralarda bile çok kişi bu dozların çok altında dozlar aldı. 
Birkaç 1000 mSv’ten 200 mSv’e kadar olan radyasyon dozlarının Hiroşi-
ma ve Nagazaki’de atılan atom bombalarından kurtulan bazı kişilerde özel-
likle kan kanserine neden olduğu çeşitli bilimsel araştırmalardan elde edi-
len bulgulardan biliniyor. Aynı ortalama radyasyon dozunu aldığı varsayılan 
bir topluluktaki bazı kişilerin vücutlarında bozulma (hasar) görülme olasılı-
ğı, doz ne kadar büyükse ve süre ne kadar kısaysa (bir gün kadar) artıyor (Doz 
arttıkça vücutta hasarın derecesi değil, bunun ortaya çıkma olasılığı artıyor). 
200 mSv’in altındaki düşük dozlarda ise vücutta bir etki gözlenemiyor, belirlene-
miyor. Uluslararası kurullarca, 1000 mSv’lik bir dozun vücutta kanser oluşturma 
olasılığı ya da bu nedenle ek risk: % 5 (=0,05) olarak veriliyor. Bunun anlamı, 
örneğin 100.000 kişinin her biri 1000 mSv’lik yüksek bir doz aldığında, ortalama 
olarak 5000 kişi, yaşamları boyunca kansere yakalanıp ölebilir. Çok daha düşük 
dozların vücutta kanser yapabileceği ve bunun riskinin ne kadar olduğu ise an-
cak Hiroşima ve Nagazaki sonrası görülen 1000 mSv düzeyindeki yüksek dozun 
kanser yapma riskinden, başka yerlerdeki düşük doz değerlerine doğru orantıyla 
geçilerek, düşük dozların da kanser yapabileceği varsayılıp riskler hesaplanıyor. 
Bilim dünyasında çok tartışmalı olan bu varsayımın (hipotezin), elde sınanmış 
tutarlı bulgular olmadığından, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamıyor ve böy-
le kabul ediliyor. Örneğin bir toplulukta her bir kişinin aldığı doz 100 mSv ise, 
ek riskin yukardakinin onda birine (=0,05/10=0,005), 10 mSv ise yüzde birine 
(=0,05/100=0,0005) ineceği doğru orantıyla hesaplanıyor.

Fukuşima çevresinde radyoaktiviteden yoğun etkilenen bölgede yaşayan bir kişinin 
1 yılda aldığı ortalama doz, uluslararası ilgili kurumun yaptığı kapsamlı araştırmaya 
göre 20 mSv kadar.1 Bu dozun oluşturacağı ek risk: 20 mSv x 0,05/1000 mSv=0,001 
Radyasyondan başka, çok çeşitli etkenlerle ortaya çıkan % 25 (= 0,25)’lik 
ortalama genel kanser riski (kansere yakalanıp sonunda bir gün ölüm ris-
ki), Fukuşima çevresinde yaşayan insanların aldığı 20 mSv’lik doz nede-
niyle 0,25 x 0,001= 0,00025 kadar artacak ve toplam genel risk 0,25 +0,001= 
% 25,1 (= 0,00251) olacaktır. Çevrede örneğin 100.000 kişi yaşıyorsa bun-
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lardan zaten ortalama 25.000’i yaşam boyu çeşitli etkenlerle kansere yakala-
nıp ölecekken, Fukuşima’dan aldıkları 20 mSv’lik doz sonucu bu toplam sayı-
ya 100 kişi eklenecektir (20mSv/kişi x 0,05/1000mSv x 100.000= 100 kişi). 
Fukuşima’da çevredekilerin aldıkları doz ve kişi sayıları farklı varsayımlarla, 
farklı alındığında farklı sonuçların çıkacağı açık: Örneğin ortalama doz 20 mSv 
yerine 100 mSv ve bu dozu aldığı varsayılan kişi sayısı 100.000 yerine 300.000 
alındığında kanserden öleceklerin sayısı 15 kat artarak 1500 kişiyi bulacaktır. Gö-
rüldüğü gibi radyasyon nedeniyle kansere yakalanıp öleceklerin hesaplanan sayı-
ları, bu hesapları yapanların varsayımlarına göre farklı olmasının nedeni buradadır. 
Benzer hesaplama, 130 milyonluk Japon halkının doğal radyasyondan her yıl aldı-
ğı ortalama 2,4 mSv’lik dozu için de yapılabilir ve yılda 15.600 kişinin kanserden 
öleceği bulunur (=2,4 mSv x 0,05/1000mSv x 130.000.000 milyon kişi). Öte yan-
dan tüm diğer etkenler sonucu ortalama kanser ölüm riski olan % 25 göz önüne 
alındığında, Japon halkının her yıl ölen 1,4 milyon kişiden 350.000 kişinin zaten 
çeşitli etkenlerle kansere yakalanıp ölecektir. % 25’lik genel kanser riski Türkiye 
için de geçerlidir (dünya ortalaması).
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SONUÇ

Görüldüğü gibi tüm bu çeşit hesaplamalarla bulunan “kanserden ölecek 
kişi sayıları” bilimsel olarak kanıtlanamayacak kestirimlerdir (tahminlerdir). 
Bu hesaplamalarda kullanılan doz değerleri ve kişi sayıları gerçeği yansıta-
mayacağı gibi yüksek dozların riskinden gidilerek, düşük dozlar için yapılan 
orantıyla risk kestiriminin temeli, bilim dünyasında zaten tartışmalıdır ve ulus-
lararası yetkili kuruluş (UNSCEAR)2a bu çeşit hesaplamaları önermiyor. 
Bu konuda bilimsel olarak izlenen doğru yol, kapsamlı tıbbi araştırmalarla ve ay-
rıntılı doz ölçümleriyle bilimsel çalışmaların radyasyondan etkilenen her yöreyi 
kapsayacak şekilde yapılması ve radyasyondan etkilenmeyen diğer bölgelerde 
yaşayanların tıbbi kontrolleriyle karşılaştırılarak sonuçlar çıkarılmasıdır ki adına 
“epidemiyolojik araştırmalar” denilen bu çeşit bilimsel çalışmalar nükleer sant-
ral kazaları sonrası yapılıyor. Ancak bu çeşit, sayıları yüzbinleri bulan kişilerin 
gözlem altında bulundurulduğu araştırmalar onlarca yıl sürüyor. Çünkü bilindiği 
gibi kanser radyasyondan başka yüzlerce etkenle de ortaya çıkabilmekte ve bun-
ların ayırt edilebilmesi yoğun ve uzun süreli çalışmaları gerektiriyor. Örneğin iyi 
yanmamış bir kömür ateşinde yapılan bir ızgara pirzolada, yüzlerce kanser yapan 
(kanserojen) madde bulunuyor. Öte yandan kanserin kuluçkalık dönemi, kanserin 
cinsine göre 3 ile 20 yıl arasında değiştiğinden, kanserin ortaya çıkması için uzun 
yıllar beklemek gerekiyor. Bu nedenle nükleer santral kazalarından hemen ya da 
1-2 yıl sonra yapılan kanser ölümleriyle ilgili kestirimlere fazla değer verilmeme-
lidir.7

Radyasyon doz birimi ‘Sievert’ nedir?
Vücudun her kilogramı başına radyasyonun aktardığı enerji 1 Joule ise buna 

1 Sievert (Sv) deniyor. Sievert vücudun biyolojik etkinliğini de hesaba katıyor. 
Örneğin iki proton ve iki nötrondan oluşan büyük kütleli alfa ışınları, aynı dozdaki 
(elektromanyetik) gama ışınlarına oranla vücutta 20 kat daha etkin olarak 
soğuruluyorlar. Hücreler için çok büyük bir enerji aktarımı olan ve ender olarak 
ortaya çıkan Sievert(Sv) yerine, daha çok, bunun binde biri olan miliSievert (mSv) 
kullanılıyor (1 Sv= 1000 mSv). Günlük yaşamda ise 1 Joule, küçük bir enerji birimi 
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olup örneğin 100 gramlık bir çikolata paketini yerden 1 metre yukarı kaldırmak 
için gereken bir enerjidir. Karşılaştırmak için: 1 yılda vücudumuzun aldığı doğal 
radyasyon dozu ortalama olarak kişi başına 2,4 mSv’dir. Becquerel: Radyoaktivite 
birimi: 1 Bq: Saniyede 1 atom çekirdeği bozunumu olup çok küçüktür.7

Fukuşima’dan çevreye yayılan önemli 
radyoizotopların vücutta oluşturabileceği radyasyon 
dozları

 I-131, Cs-134 ve Cs-137 radyoizotoplarından her birinden 1 Bq’lik radyoakti-
vite vücuda girdiğinde, bunların vücutta oluşturabileceği radyasyon dozları, aşağı-
daki çizelgede mikroSv (µSv) olarak gösteriliyor. Bunlara besinler ve içme suyu yo-
luyla alınan radyoaktif maddeler için sindirim doz katsayıları da deniyor (µSv/Bq). 
Aynı radyoaktivitedeki (burada 1 Bq) farklı radyoaktif maddelerin vücutta oluş-
turduğu radyasyon dozlarının farklı olduğu çizelgeden de görülüyor. Radyoaktif 
maddenin cinsi bilinmeden sadece Bq sayılarının bir anlamı bulunmuyor. Ayrıca 
vücuda alınan kimyasal maddelerin, vücuttan normal yollarla atılması da önemli. 
Bununla ilgili biyolojik yarılanma süreleri, fiziksel yarılanma sürelerinden farklı-
dır. Biyolojik yarılanma süresi, vücuda alınan bir maddenin yarısının vücuttan atı-
lana kadar geçen süre olup, iyot için 40 ile 140 gün arasında değişim gösterirken, 
sezyum için 70 gün (tüm vücut) ve kaslar için de 140 gündür.2,3,4
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FUKUŞİMA NÜKLEER SANTRAL KAZASININ 10. 
YILINDA DURUM VE YENİ NÜKLEER SANTRALLER İÇİN 
ALINABİLECEK DERSLER

Başlıklı söyleşinin videosu aşağıdaki linkden izlenebilir.

https://www.youtube.com/watch?v=brrZgzYo6tQ
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DİPNOTLAR
1. https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2021/03/02/nukleer-reaktor-kaza-

sindan-10-yil-sonra-fukusimada-durum-ve-alinabilecek-dersler

2. Fukushima Daiichi Accident – World Nuclear Association (world-nuclear.
org) ve 2a) http://www.unscear.org/unscear/en/fukushima.html (UNSCE-
AR: Radyasyonun etkilerini ve radyasyondan korunmayla ilgili önlemleri, 
sınır değerleri dünyadaki araştırmaları gözönüne alarak değerlendiren ve 
sonuçları bilimsel raporlarla öneren uluslararası kurulu.)

3. https://www.iaea.org/newscenter/news/fukushima-nuclear-accident-upda-
te-log-51

4. Stohl, A. ve ark., “Atoms. Chem. Phys. Discuss”, 11, 28319–28394, 2011. 
“Xenon-133 and caesium-137 releases into the atmosphere from the Fu-
kushima Daiichi nuclear power plant: determination of the source term, 
atmospheric dispersion and deposition.”

5. Almanya Radyasyondan Korunma Kurulu’nun (Bundesamt für Strahlens-
chutz) raporları.

6. WHO Report, Feb. 2013; “Health risk assessment from the Fukushima nuc-
lear accident”, 2011.

7. Y. Atakan, Radyasyon ve Sağlığımız?, Nobel Yayınları, 2014 ve www.yuk-
selatakan.com.tr

Not: Bu yazımız Bilim ve Gelecek dergisinin Nisan 2021 sayısında yayım-
lanmıştır:
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Japon Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santrali 
(NGS) Reaktörleri Kazaları Sonrası Baz Yüklü Yeni 

Kuşak Nükleer Elektrik Santralleri Gelişimi*
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Fizik Yüksek Mühendisi
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Güneş sistemi içinde yegȃne yaşanabilir mavi gezegen olan dünyanın küresel 
enerji tüketimi ve kullanımı bakımından yoğun fosil yakıtlar bağımlılığı nedeni 
ile ortaya çıkan global iklimsel değişim sorunları, kamuoyunda çok ciddi kaygı-
lar uyandırmaktadır. Günümüzde yerkürenin ısınması ve global iklim değişikliği 
mekanizmaları problemlerinin önlenmesi dünya gündeminin öncelikli konuları 
arasında yer almaktadır. Küresel karbonsuzlaştırma devrimi başlatan Birleşmiş 
Milletler BM 2015 Paris İklim Anlaşması hükümlerinin uygulanması ise can alıcı 
önem taşımaktadır. Mart 2011 tarihinde doğal afetleri müteakip ortaya çıkan Ja-
ponya Fukuşima Daiçi konvansiyonel nükleer reaktörleri kazası ile birlikte sekteye 
uğrayan dünya karbonsuz nükleer güç santralleri NGS kompleksleri yatırımları 
yeniden canlılık kazanmaktadır. Söz konusu Japon nükleer santral kazası vuku 
bulmasından 10 yıl sonra global inovatif nükleer enerji projeleri kapsamında 
süregelen son gelişmeler ve nükleer gücün dünyanın karbon nötr olma çalışma-
larına ehemmiyetli katkısı bu yazıda incelenmektedir.  

Yeni bin yılın (milenyumun) başlarında yeryüzünün ısınması ve global iklim 
değişiklikleri ile enerji kaynaklı dünya sera gazı emisyonları arasında bir ilişki-
nin olduğuna dair bilimsel bulgular doruk noktaya ulaşmıştır. Küresel ısınma ve  
global iklimsel değişim mekanizmaları sorunları çözümü yönünde ise nükleer rö-
nesans görüşü ileri sürülmüştür. Temiz enerji kaynakları sistemlerine trans-
formasyon süreci zarfında düşük karbon enerjili nükleer güç kompleksleri 
seçeneği öncü rolü de bilim insanları ve politika belirleyiciler tarafından be-
nimsenmiştir. 

Ancak, Tokyo Elektrik Güç Şirketi (Tokyo Electric Power Company - TEPCO) 
tarafından işletilen 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen tabii afetler zinciri kö-
kenli Fukuşima Daiçi klasik nükleer güç santrali NGS nükleer yakıt erimesi kaza-
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ları sonucu karbonsuz küresel nükleer elektrik santralleri projeleri ve yatırımları 
büyük bir darbe almıştır. Böylece, dünyanın ekonomik gelişimi, küresel enerji arz 
güvenliği ve global iklim değişiklikleri problemleri çözümleri açısından önemli 
sayılan çok sayıda karbonsuz nükleer güç tesisi projeleri askıya alınmıştır. 

Dünya nükleer emniyet kuralları, nükleer güvenlik kriterleri ve radyasyon 
güvenliği ölçütleri güçlendirilmesi çerçevesinde uluslararası çalışmalar sürerken 
bazı ülkeler karbonsuz birincil enerji kaynakları nükleer güç santrali NGS reak-
törlerinin kademeli şekilde kapatılması kararları vermiştir. Günümüzde ise global 
inovasyona dayalı nükleer güvenlik sistemleri iyileştirilmesi faaliyetleri çabaları-
na paralel olarak küresel ısınma mekanizmaları sorunları mücadelesi kapsamın-
da temel yük kaynağı geleneksel demode fosil yakıtlı termik santraller karşısında 
karbonsuz inovatif nükleer güç reaktörleri yeniden iklim dostu bir teknoloji 
kabul edilmektedir. Global karbonsuzlaştırma teknolojileri ve prosesleri kullanı-
mı yönünden zorluk çeken sanayi ve taşıma sektörleri bağlamında nükleer enerji, 
dar alanda 7 gün 24 saat karbon nötr hizmet veren önemli bir alternatif güç kaynağı 
sayılmaktadır. 

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (International Panel on Climate Change 
-IPCC) ve Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency - IEA) gibi 
tarafsız kuruluşlar tarafından küresel karbonsuz nükleer elektrik tesisleri ön pla-
na çıkarılmaktadır. Bununla beraber nükleer gücün temiz, güvenilir ve sür-
dürülebilir enerji kaynağı olup olmadığı tartışmaları da kamuoyu nezdinde 
halen devam etmektedir. Japonya geleneksel Fukushima Daiichi nükleer güç 
reaktörleri kazaları sonrası kamuoyu desteği sağlanmasına yönelik karbonsuz 
yenilikçi nükleer enerji konusunda halkın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi ça-
lışmaları zor koşullar altında yürütülmektedir. Kamuoyunda oluşan nükleer korku, 
nükleer dehşet ve nükleer nefret atmosferi, karbonsuz yenilikçi nükleer güç sant-
ralleri NGS projelerinin geleceği üzerine gölge düşürmektedir. Öte yandan bazı 
ana piyasalar ve sermaye kuruluşları, karbonsuz nükleer enerjinin küresel iklim 
değişikliği sorunlarının azaltılması faaliyetlerine yönelik önemli katkısını ve 
global sürdürülebilir ekonomik kalkınma yönünden ehemmiyetini dikkate 
almamaktadır. Böylece, ulusal inovasyona dayalı karbonsuz nükleer elektrik 
politikaları sekteye uğramakta aynı zamanda ilk yatırım maliyetleri yüksek 
olan evrimsel nükleer enerji yatırımları ekonomik sıkıntılar ve finansman zorlukla-
rı içine düşmektedir. Mevcut durumda dünyanın uzun yıllardır işletilen baz enerji 
kaynakları fosil yakıt yakan klasik güç santralleri üniteleri profili bağımlılığı da 
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devam etmektedir. Karbonsuz nükleer güç üretimi en büyük darbeyi Japonya’daki 
nükleer kaza sonucu almıştır. 

Fukuşima nükleer yakıt erimesi kazaları ile birlikte Japon kamuoyunun nük-
leer enerji güvenilirliği ve kabulü son derece azalmıştır. Netice itibariyle Japonya 
genelinde çalışan 50 adet nükleer elektrik rektöründen 46 ‘sının işletilmesi askıya 
alınmıştır. Japonya’da karbonsuz nükleer güç 1960’lı yıllardan beri stratejik önce-
likli yatırımlar faslında değerlendirilmiştir. Ancak, şimdilerde ise Japon elektrik 
üretimi portföyü kapsamında yalnızca %7.5 ‘lik bir yer tutmaktadır. Japon nükleer 
yakıt erimesi kazaları sonrası günümüzde sadece 9 adet ulusal nükleer enerji reak-
törü tekrar nükleer güç üretimine başlamıştır. 

2010 - 2019 seneleri arasında yıllara göre küresel karbonsuz nükleer elektrik 
üretimi eğrisi terawatt-saat (TWh) olarak mavi çizgi ile aşağıdaki grafikte görül-
mektedir. Doğa dostu karbonsuz yenilenebilir enerji kaynakları YEK odaklı rüzgar 
enerjisi santralleri RES türbinleri yeşil çizgili ve güneş enerjisi santralleri GES 
panelleri güç üretimleri sarı çizgili ile temsil edilmektedir. YEK menşeli RES ve 
GES üniteleri toplam elektrik enerjisi üretimleri ise kesik çizgili  - - -  eğri ile gös-
terilmektedir.

Kaynak: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı - UAEA (International Atomic 
Energy Agency - IAEA) Yayınları
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Dünyada bazı ülke yönetimleri kamuoyu görüşleri doğrultusunda nükleer enerji 
karşıtı politikalar izlemektedir. Örneğin, 2011 Japonya nükleer santral kazası mey-
dana gelmesinden üç ay sonra Almanya Hükümeti, 2022 yılına kadar ülkesindeki 
tüm nükleer güç santrali NGS reaktörleri komplekslerinin kapatılması kararı ver-
miştir. Alman nükleer güç üretimi gerçekleştiren 17 nükleer enerji reaktöründen 6 
‘sının işletilmesi sürekli olarak durdurulmuştur. Almanya ulusal elektrik üretimi 
kompozisyonu içeriğinde nükleer enerji %25 oranında temsil edilirken 2019 yı-
lında %12 düzeyine gerilemiştir. Düşünce kuruluşu Uluslararası Enerji Ajansı IEA 
verilerine göre mevcut Alman elektrik enerjisi görünümü içinde temel yük kaynağı 
düşük kalorili kahverengi linyit ve kömür yakan termik santraller güç üretimi en 
büyük pay ile yer almaktadır. 

Belçika yönetimi de 2025 yılına kadar nükleer güç üretimi komplekslerinin ka-
patılması planını onaylamıştır. İtalya nükleer güç üretimi iktidardaki yönetimler ta-
rafından desteklenmesine rağmen İtalyan kamuoyu nükleer enerji karşıtlığı nedeni 
ile 1990 yılından beri gerçekleşmemektedir. İspanya ve İsviçre yönetimleri, yeni 
karbonsuz nükleer güç santralleri NGS üniteleri inşaatları çalışmalarının durdurul-
ması kararları vermiştir. Küresel boyutta toplam 65 adet  karbonsuz nükleer güç 
reaktörü üniteleri 2011 ve 2020 yılları arasında ya kapatılmış ya da nükleer reaktör 
işletme ömürleri uzatılmamıştır. Böylece, dünya karbonsuz nükleer elektrik üreti-
mi profili, 48 GWe nükleer enerji kapasitesi mertebesinde kayba uğramıştır. Glo-
bal nükleer güç üretimi 2012 yılından itibaren ciddi düşüşler yaşamaktadır. 

Diğer taraftan, küresel ısınma ve global iklim değişikliği mekanizmaları kriz-
leri çözümü yönünde çaba harcayan ülkeler, düşük karbon teknolojili yenilenebilir 
enerji kaynakları YEK kökenli rüzgar enerjisi santralleri RES ve güneş enerjisi 
santralleri GES elektrik üretimi sistemleri yatırımları üzerine odaklanmaktadır. 
Bununla beraber  global düşük karbon ekonomisi açısından küresel nükleer güç 
üretimi, dünya elektrik üretimi kompozisyonu çerçevesinde karbonsuz hidroelekt-
rik santralleri HES türbinleri komplekslerinden sonra ikinci sıradaki yerini koru-
maktadır. 

Japonya Fukushima Daiichi nükleer güç santrali (NGS) kazası neticesi alınan 
dersler doğrultusunda olan bitenler ile ilgili gerçek bilgiler paylaşılarak ulusal ve 
uluslararası düzeylerde nükleer yakıt erimesi kazaları eylem planları hazırlanmış-
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tır. Söz konusu çalışmalarda küresel nükleer yakıt erimesi karşısında global nük-
leer güvenlik ve radyasyon güvenliği önlemlerinin güçlendirllmesi hedeflenmiş-
tir. Özellikle işletilmekte olan nükleer elektrik santralleri ünitelerinin uzun vadeli 
çalıştırılması (long term operation - LTO), nükleer santral performans artırımı ve 
inovatif nükleer reaktör tasarımları üzerinde Araştırma - Geliştirme Ar-Ge faa-
liyetleri yürütülmüştür. Diğer taraftan, kurulması devam eden yeni nesil nükleer 
güç santralleri genelinde serbest piyasa ekonomisi koşulları ile ortaya çıkan yük-
sek nükleer reaktör maliyetleri, reaktörlerin inşaat ve montaj çalışma sürelerinin 
uzaması karşısında bazı ülkeler önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Böylece, çok 
büyük kapasiteli temel enerji kaynakları ileri nükleer güç reaktörleri kurulması da 
olası kılınmaktadır. Bu bağlamda Belarus, Çin, Güney Kore, Rusya ve Birleşik 
Arap Emirlikleri (United Arab Emirates - UAE) yenilikçi karbonsuz nükleer güç 
santralleri NGS reaktörleri örnek teşkil etmektedir. Ayrıca, sodyum soğutmalı hızlı 
üretken reaktör (Fast Breeder Reactor -FBR) tasarımı BN-800 tipi nükleer güç 
santrali de Rusya Federasyonu tarafından geliştirilmiştir. 

Rus yapımı BN-800 nükleer güç reaktörü yatırımı maliyeti 2.17 milyar dolar 
ve nükleer elektrik üretimi kapasitesi 880 MW olan karbonsuz inovatif nükleer 
santral projesi Ağustos 2016 yılında faaliyete geçmiştir. Yenilikçi BN-880 hızlı 
reaktör projesi sayesinde nükleer gücün uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından 
önemli sayılan yüksek aktiviteli nükleer atıklar minimum düzeye indirilmektedir. 
Öte yandan, baz yüklü karbonsuz küçük modüler reaktörler (small modular reac-
tors - SMR) yaygınlaşması da süratli biçimde sürmektedir. Birincil enerji kaynağı 
karbonsuz mini nükleer reaktörler, en umut veren yenilikçi nükleer enerji teknolo-
jileri arasında kabul edilmektedir. Mevcut nükleer reaktör dizaynları ile mukayese 
edildiği takdirde mikro nükleer reaktör SMR tasarımları çok daha sadeleştirilmiş-
tir. Modüler reaktör SMR dizaynları özellikle nükleer yakıt erimesi kazaları karşı-
sında geliştirilmiş, nükleer reaktör özünde varolan zati nükleer güvenlik özellikleri 
(inherent nuclear safety features) ve etkin pasif nükleer güvenlik sistemleri nitelik-
lerine sahip bir konumda bulunmaktadır. 

Mini modüler reaktörler SMR bağlantılı oluşan nükleer güç santralleri NGS ilk 
yatırım maliyetleri düşük düzeyde seyretmekte ve daha küçük şebeke sistemleri 
için esneklik getirmektedir. Baz yüklü karbonsuz SMR tipi reaktörler, çevre dostu 
karbonsuz yenilenebilir enerji kaynakları YEK tabanlı rüzgar enerjisi santralleri 
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RES gülleri üniteleri ve güneş enerjisi santralleri GES tarlaları kompleksleri ile 
beraber kararlı, dengeli ve stabil elektrik üretimleri temin etmektedir. Temel güç 
kaynağı karbonsuz SMR reaktörleri sistemlerinin hidrojen üretimi ve tuzlu suyu 
tatlı suya dönüştürme tesisleri (water desalination plants) gibi elektriksel olmayan 
uygulamalara entegrasyonu da sağlanmaktadır. Ayrıca, inovatif yeni nesil nükleer 
santral tasarımları sayesinde daha az radyoaktif atık oluşmakta, nükleer atıkların 
yok edilmesi ve bertarafı prosesleri kolaylaşmaktadır. Aynı zamanda modern nük-
leer santral dizaynları ile birlikte çok yüksek aktiviteli tüketilmiş nükleer yakıtlar, 
yenilikçi nükleer güç reaktörü ünitelerinde yeniden nükleer yakıt olarak kullanıl-
maktadır. 

2011 yılından beri kurulan küresel nükleer güç kapasitesi  kapsamında Çin 
nükleer elektrik potansiyeli %50 ‘den daha fazla bir oranda görüntü sergilemekte-
dir. Aşağıdaki resimde gösterilen Çin Fuqing karbonsuz nükleer güç santrali NGS 
kompleksi 27 Kasım 2020 tarihinde ülkenin çalışmakta olan 50. nükleer elektrik 
tesisi olarak şebekeye bağlanmıştır. 

Kaynak: Çin Ulusal Nükleer Güç Şirketi (China National Nuclear Power 
Corporation - CNNP)
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Japon Fukuşima Daiçi geleneksel nükleer güç santrali NGS reaktörleri kaza-
ları meydana gelmesinden yaklaşık 5 yıl sonra küresel sera gazı emisyonlarının 
dizginlenmesi, sınırlandırılması, kontrol ve denetim altına alınması çalışmalarına 
dair uluslararası 2015 Birleşmiş Milletler BM Paris İklim Değişikliği Anlaşma-
sı hükümleri yürürlüğe girmiştir. Çok sayıda ülke karbonsuz çağdaş birincil güç 
kaynakları karbonsuz evrimsel nükleer elektrik reaktörü tesislerini küresel iklim 
değişiklikleri sorunları çözümü yönünde alternatif enerji kaynakları olarak görme-
ye başlamıştır. Özellikle söz konusu ülkeler genelinde karbonsuz yenilikçi nükleer 
santraller, ulusal enerji arz güvenliği sağlanması aynı zamanda küresel ham petrol 
ve doğalgaz gibi hidrokarbon ürün fiyatları tarifelerinin artışları karşısında tercih 
edilmektedir. Ayrıca, mevzu bahis ülkeler küresel serbest piyasa ekonomisi şartları 
çerçevesinde  modern karbonsuz nükleer santraller sayesinde ekonomilerini reka-
bet edebilir düzeye çıkarmayı planlamaktadır. 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı - UAEA (International Atomic Energy Agen-
cy - IAEA) ile koordinasyon ve işbirliği halinde takribi 30 ülke ilk kez karbon-
suz nükleer elektrik tesisleri kurmayı programlamaktadır. Örneğin, Bangladeş ve 
Türkiye baz yüklü karbonsuz nükleer güç santralleri NGS reaktörleri ünitelerinin 
inşaatları devam etmektedir. Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri (United Arab 
Emirates - UAE) karbonsuz nükleer enerji santralleri kompleksleri 2020 yılında ilk 
nükleer güç üretimlerinin ulusal elektrik şebekeleri ağlarına bağlanması, nükleer 
gücün gelecekte dünya ülkeleri üzerinde önemli rol oynayacağının kanıtı sayıl-
maktadır. 

Dünya nükleer güç santralleri NGS reaktörleri, YEK odaklı rüzgar enerjisi 
santralleri RES türbinleri ve güneş enerjisi santralleri GES panelleri kurulu güç 
kapasitesi GW düzeyinde 2010 - 2019 yılları arasında senelere göre dağılımı aşa-
ğıdaki şemada takribi olarak verilmektedir. Global nükleer NGS kurulu güç kapa-
sitesi dikey mavi band, RES kurulu elektrik enerjisi potansiyeli dikey yeşil band ve 
GES PV panelleri (solar photovoltaic - PV) kurulu güç kapasitesi dikey sarı band 
ile işaret edilmektedir. 
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 Kaynak: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı - UAEA (International Atomic 
Energy Agency - IAEA) Yayınları

Küresel nükleer elektrik üretimi 2013 yılından itibaren tekrar artmaya başla-
mıştır. Arka arkaya yedi yıl boyunca büyümesi süren dünya nükleer güç üretimi 
2019 yılında tarihteki ikinci en yüksek seviyesi olan 2657 terawatt-saat (TWh) 
düzeyine kadar ulaşmıştır. Global nükleer elektrik üretimi rakamlarının ikinci do-
ruk seviyesine eriştiği 2019 yılında nükleer güç güvenilir bir verim ile devreye 
girmiştir. Dünya karbonsuz nükleer elektrik enerjisi üretimleri, yine karbonsuz 
olan küresel rüzgar RES ve solar  enerji GES sistemleri toplam güç üretimleri ra-
kamlarına kıyasla 2019’da %30 daha fazla bir oranda şebekelere enerji arzı sağla-
mıştır. Söz konusu üretimler baz yüklü nükleer güç kurulu kapasitesi, RES ve GES 
toplam kurulu güç kapasitesine nazaran üçte bir oranında daha düşük olmasına 
rağmen gerçekleşmiştir. 

Küresel elektrik üretimi görünümü kapsamında global nükleer güç üretimi payı 
2019 yılında biraz artış göstermiştir. Dünya düşük karbon enerjili elektrik üretimi 
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açısından global nükleer enerji güç istihsali  %10.4 oranına yükselmiştir. 2020 
yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya elektrik enerjisi talebi önemli bir 
düşüş yaşamasına karşın küresel alternatif enerji kaynakları güç üretimi portföyü 
içeriğinde global nükleer elektrik üretimi, güvenli, esnek ve kararlı bir tarzda en 
büyük paya erişmiştir. Son on yıl zarfında nükleer güç gelişimi ve ilerlemesi Asya 
ülkelerine doğru bir dönüşüm geçirmektedir. 

Dünya çapında karbonsuz nükleer güç santrali NGS reaktörleri inşaatları 
ve montaj çalışmalarının üçte ikisi Asya kıtası ülkelerinde devam etmektedir. 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı IAEA Güç Reaktörü Bilgi Sistemi (Power 
Reactor Information System - PRIS) raporuna göre Çin nükleer elektrik enerjisi 
kapasitesi toplam 59 GWe iken sadece 2011 ve 2020 yılları aralığında 37 GWe 
nükleer güç kapasitesi ilave edilmiştir. Böylece Çin, söz konusu senelerde 
kaybolan nükleer enerji üretimi rakamlarını fazlasıyla dengelemiştir. Diğer 
taraftan, dünya karbonsuz nükleer güç santrali NGS reaktörleri kompleksleri 
kurulması yatırımlarının ivmelenmesi perspektifleri arasında nükleer enerji-
nin yerkürenin ısınması ve global iklim değişikliği mekanizmaları sorunları-
nın hafifletilmesi aynı zamanda sürdürülebilir küresel ekonomik büyüme hızı 
üzerindeki önemli rolü sayılmaktadır. 

Birleşmiş Milletler BM (United Nations UN) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefle-
ri (Sustainable Development Goals - SDGs) 2015 yılı raporunda küresel ekonomik 
gelişmeler, enerjiye erişim ve iklim değişikliği dahil pek çok sahada süregelen can 
alıcı problemlerin çözümü yönünde nükleer gücün katkısı açık bir şekilde vurgu-
lanmaktadır. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (International Panel on Climate 
Change - IPCC) 2018 Küresel Isınma Özel Raporu (2018 IPCC Special Report 
on Global Warming of 1.5ºC) kapsamında çizilen global iklim değişikliği mode-
li, ortalama küresel sıcaklık artışları rakamının sanayi devrimi öncesine kıyasla 
1.5ºC santigratın altında tutulması açısından asıl katkının nükleer enerji sayesinde 
sağlanacağını işaret etmektedir. Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı (International 
Energy Agency - IEA) 2019 yılı raporunda küresel karbonsuzlaştırma devrimi 
süreci boyunca 2050 yılına kadar nükleer enerji olmaksızın global emisyonların 
sıfırlanması projelerinin gerçekleşmesinin zorluğu ve maliyetlerinin yüksekliği de 
belirtilmektedir.
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Nükleer güç; küresel boyutta güvenli elektrik enerjisi temini, etkin hava ka-
litesi sağlanması ve fosil yakıtların tüketim artışları neticesi ortaya çıkan dünya 
enerji fiyatları tarifeleri istikrarsızlarının önlenmesi ile birlikte global sera gazla-
rı emisyonların limitlenmesi, kısıtlandırılması, kontrol ve denetim altına alınma-
sı tedbirleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Ancak, sermaye yoğun nükleer 
teknolojinin yüksek maliyetleri karşısında finansman zorlukları çeken bazı ülke-
lerin karbonsuz nükleer enerji politikaları ve projeksiyonları ise belirsiz bir 
konuma doğru sürüklenmektedir. 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı IAEA tarafından Eylül 2020 ‘de son yayım-
lanan karbonsuz nükleer güç projeksiyonları raporu, 2050 yılına kadar küresel 
nükleer elektrik enerji kapasitesi ya iki kat artacağını ya da mevcut seviye-
nin biraz altında seyredeceğini öngörmektedir.  IAEA raporuna göre yüksek 
olasılıklı dünya nükleer güç kapasitesi rakamları senaryosuna ulaşılması için 
küresel acil enerji ve çevre eylem planları uygulanması gerekmektedir. 

Uluslararası BM Aralık 2015 Yılı Paris İklim Değişiklikleri Mutabakatı ve diğer 
çevresel girişimler global nükleer gücün gelişimini desteklemesine rağmen yöne-
timi mümkün düşük karbon teknolojileri içeriğindeki yatırımları teşvik etmek için 
kararlı ulusal enerji politikaları ve market düzenlemeleri kurulması icap etmekte-
dir. Bir diğer nükleer güç üretimi sorunu da işletme ömrünü tamamlamış klasik 
nükleer elektrik reaktörleri komplekslerinden kaynaklanmaktadır. Çalışmakta olan 
geleneksel nükleer enerji reaktörü ünitelerinin yaklaşık %70 ‘inin yaşı 30 yıldan 
fazladır. Söz konusu nükleer reaktörler işletme ömürleri 10 ya da 20 yıl içinde ta-
mamlanacak ve nükleer reaktör sökülme (decommissioning) işlemleri başlayacak-
tır. Bu kapsamda 2022’de Almanya ve 2025’de Belçika’da olmak üzere 13 nükleer 
elektrik reaktörleri çalışma ömürleri sona erecektir. Böylece, dünya nükleer güç 
üretimi kapasitesi takribi 14 GWe ‘lık kayba uğrayacaktır. Ayrıca Avrupa, Japonya 
ve ABD de işletilen konvansiyonel nükleer güç reaktörü ünitelerinin geleceği be-
lirsizliğini korumaktadır.

Yaklaşık 100 nükleer elektrik ünitesi, nükleer tesis yenileme çalışmalarını mü-
teakiben değişen periyotlarda nükleer reaktör ömrü uzatma lisansları almış bir 
durumda bulunmaktadır. Seviyelendirilmiş elektrik maliyeti (levelized cost of 
electricity - LCOE), elektrik üretimi maliyetlerinin hesaplanmasına yönelik kulla-
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nılmaktadır. LCOE ile birlikte değerlendirilen nükleer santralin uzun vadeli çalış-
ması (long term operation – LTO) zarfında elektrik üretiminde en düşük maliyet 
MWe başına 30 - 40 dolar aralığında seyretmektedir. Mevzu bahis maliyet çevre 
dostu YEK odaklı RES ve GES üniteleri ile mukayese edilebilir bir düzeydedir. 
Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency - IEA) aynı zamanda 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organization for Economic Co-opera-
tion and Development - OECD) / Nükleer Enerji Ajansı (Nuclear Energy Agen-
cy - NEA) kuruluşları tarafından açıklanan en son maliyet projeksiyonları, düşük 
karbon ekonomisi elektrik üretimleri  kapsamında hesaplanan nükleer santral LTO 
değerini en ucuz enerji kaynağı olarak ortaya çıkarmaktadır. 

Günümüzde 19 ülkede 53 GWe kapasiteli 50 adet karbonsuz yenilikçi nükle-
er güç santrali NGS reaktörleri inşaatları devam etmektedir. Ancak, halihazırdaki 
nükleer elektrik reaktörleri kurulma hızı yavaş düzeyde ilerlemektedir.  Mevcut hız 
ile IAEA yüksek ihtimalli projeksiyonu olan 2050 yılında dünya nükleer güç ka-
pasitesi rakamlarının yaklaşık iki kat seviyeye ulaşması zor görülmektedir. IAEA 
yüksek olasılıklı global nükleer elektrik kapasitesi rakamını 2050 yılında 717 GWe 
olarak tahmin etmektedir. IAEA öngörüsüne göre 2050 yılı dünya elektrik üretimi 
profili kapsamında küresel nükleer elektrik üretimi payı rakamının biraz artarak 
%11 düzeyine erişmesi beklenmektedir. 

Global nükleer elektrik üretimi payının 2050 yılında beklenen %11 düzeyine 
ulaşması için ise yıllık şebekeye bağlanan nükleer reaktörlerin iki kat artması ve 
1970 ile 1980 ‘li yıllarda şebekeye giren küresel kurulu nükleer güç kapasitesi 
rakamı hızının yakalanması gerekmektedir. Öte yandan, yaşlanan karbonsuz 
klasik nükleer güç reaktörleri üniteleri ile dünya çapında giderek yaygınlaşan ino-
vasyona dayalı, yenilikçi ve modern ileri nükleer teknolojiler arasında güvenli bir 
köprünün kurulması da icap etmektedir. Mevcut konvansiyonel nükleer elektrik 
reaktörleri ekonomik açıdan küresel serbest piyasa koşulları kapsamında rekabetçi 
konumunu muhafaza ederken güncel nükleer güvenlik kriterleri ve radyasyon gü-
venliği ölçütleri standartlarını da karşılamalıdır. Ayrıca, inovatif ileri nükleer tek-
nolojiler ise nükleer santral lisanslandırılması engellerini başarılı biçimde aşarak 
kavram kanıtı (Proof of Concept - PoC) ile de desteklenmek zorundadır. 

Kavram kanıtı (PoC), belirli bir teknoloji, yöntem veya tekniğin fizıbıl olduğu-
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nun doğrulanması olarak tanımlanmaktadır. Gelecek yıllarda küresel elektrik ener-
jisi talebi hızla artacaktır. Yükselen küresel iklim değişikliği sorunlarının çözümü 
yönünde global enerji senaryoları bağlamında karbonsuz nükleer gücün önemli 
bir rol üstlenmesi beklentiler arasında sayılmaktadır. 

Dünya karbonsuzlaştırma devrimi periyodu boyunca küresel karbonsuz elektrik 
üretimi için nükleer güç santralleri NGS reaktörleri,hidroelektrik santralleri HES 
türbinleri, yenilenebilir enerji kaynakları YEK’e dayalı rüzgar enerjisi santralleri 
RES çiftlikleri ve güneş enerjisi santralleri GES panelleri ünitelerinin büyük oran-
larda şebekelere bağlanması sadece ilk adım kabul edilmektedir. Ayrıca, 2050 yı-
lına kadar küresel emisyonların sıfırlanması ve karbon nötr dünya konumuna ula-
şılması çerçevesinde global sanayi, ulaşım ve inşaat sektörleri dallarında da aynı 
alternatif temiz enerji kaynakları yatırımları adımlarının atılması gerekmektedir. 

Nükleer gücün dünya serbest piyasa şartları içinde rekabet edebilir maliyet ile 
düşük karbonlu hidrojen üretimi gerçekleştirmesi mümkün görülmektedir., Global 
emisyonların atmosfere salınımlarının 1970 yılından beri 3 kat arttığı ulaştırma 
sektörü dalında düşük karbonlu yakıt kaynağı olan hidrojen üretimlri önemli bir 
seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, nükleer güçten kazanılan düşük karbon 
enerjili hidrojen yakıtı ürünlerinin enerji depolama sektöründe kullanımı aynı za-
manda bahse konu ürünlerin çelik ve amonyak üretimleri gibi sanayi proseslerinde 
fosil yakıtların yerine geçmesi de beklenmektedir. Bölgesel merkezi ısıtma için 
nükleer enerji tesisi ünitelerinden faydalanılmaktadır. Sanayi sektörünün pek ço-
ğunda kullanılmakta olan yüksek sıcaklıklı buhar, ileri nükleer reaktörler kanalıyla 
sağlanabilmektedir. 

Nükleer enerjinin tüm potansiyelinden yararlanılması açısından gerekli olan 
politik eylem planları doğrultusunda önemli market düzenlemeleri, standart nük-
leer tasarımlar ve modüler nükleer reaktörlere dair yeni ortaya çıkan maliyetlerin 
kontrolü üzerinde yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle düşük karbon ener-
jili sistemlere girişte nükleer güç, eşit şartlar oluşturulmasına ihtiyaç duymaktadır. 
Şebeke ağlarına kararlı, dengeli, düzenli ve esnek güç temin eden nükleer enerji-
nin yüksek payına kıyasla değişken, düzensiz ve kararsız elektrik enerjisi sağla-
yan yenilenebilir enerji kaynakları YEK temelli RES ve GES üniteleri de önemini 
korumaktadır. Çok fazla küresel fosil yakıt tüketimleri ve kullanımları karşısında 
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uzunca süredir uygulanmaya çalışılan karbon fiyatlandırma sistemi ile temiz YEK 
tesisleri ve karbonsuz nükleer güç santrali NGS reaktörleri kompleksleri fi-
nansman açığının bir bölümü karşılanacaktır. 

Gelecekteki enerji sistemleri, alternatif temiz enerji kaynaklarının çeşitlendi-
rilmesi çalışmalarına gerek duyacaktır. Nükleer enerji; global ısınma ve iklim de-
ğişikliği mekanizmaları sorunlarının çözümü ve sürdürülebilir ekonomik gelişme 
yönünde önemli bir katkı sağlamaktadır. Ancak, bir zamanlar nükleer rönesans 
ve nükleer enerjinin yeniden doğuşu olarak adlandırılan nükleer güç, Fukushima 
Daiichi nükleer kazası sonrası kamuoyu nezdinde büyük bir nükleer kaygı ve 
nükleer korku yaratmıştır. Nükleer enerji konusunda halkın bilgilendirilmesi ve 
bilimsel gerçeklere dayalı iyi bir iletişim yoluyla kamuoyunda oluşan nükleer kay-
gılar ve nükleer şaşkınlıkların aşılması olası görülmektedir. Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Temmuz 2020 tarihinde 
düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı  IEA panelinde nükleer enerjinin küresel 
düşük karbon ekonomisi çalışmalarına yönelik   katkısını vurgulamış ve son 50 yıl 
zarfında işletilen karbonsuz nükleer elektrik santralleri üniteleri aracılığıyla 74 
gigaton düzeyinde karbondioksit emisyonlarının çevreye salınmasının önlen-
diğini ifade etmiştir. 

Sonuçta, 2015 yılında BM Paris İklim Değişikliği Mutabakatı ile başlatılan 
global karbonsuzlaştırma devrimi çerçevesinde küresel fosil yakıtlar karşısında 
karbonsuz nükleer güç, gelecekteki çok önemli birincil enerji kaynakları sta-
tüsünü koruyacaktır.

*Bu yazı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Haftalık Bülteninden ter-
cüme edilmiştir.

https://www.iaea.org/newscenter/news/nuclear-power-10-years-after-fukushi-
ma-the-long-road-back


