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Sunuş

Değerli meslektaşlarımız,

Odamızın 33. Olağan Genel Kurulu 19 Mart 
2022 tarihinde ve seçimleri de 20 Mart  2022’ 
de gerçekleştirildi. Yeni oluşan 33. Dönem 
Yönetim, Onur ve Denetleme kurulları göre-
ve başlamıştır. 32. Dönem görev alıp da, 33. 
Dönem yönetim kurulunda olmayan Sn. İb-
rahim KAYIHAN ve Sn. Zeki TUĞCULAR’a  
odamıza yapmış oldukları katkılardan ve 
hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. 

Yeni yönetim kurulu olarak yaşadığımız bu 
süreçte meslektaşlarımıza ve öğrenci üyele-
rimize daha iyi hizmet etmek, birlikte dü-
şünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme 
anlayışı ile hazırlanan 33. Dönem Çalışma 
Programı I. Danışma Kurulunda görüşül-
müş ve yönetim kurulunda kabul edilerek 
WEB sayfamızda yayınlanmıştır.

Odamızın gelişen şartlar ve görülen eksiklik-
ler göz önüne alınarak Ana Yönetmenliğin-
de Genel Kurulda yapılan değişiklikler Res-
mi Gazetede yayınlanmak üzere TMMOB’ye 
gönderilmiştir. Ayrıca Genel Kurulda alınan 
yetki ile Öğrenci Burs hazırlama çalışmaları 
başlanmıştır. 

Değerli meslekdaşlarımız, 33. Dönem mes-
leğimizin gelişmesine, meslek alanlarımızın 
tanıtılmasında yapacağımız etkinliklerde 
sizlerin desteği çok önemli olup, bizlere vere-
ceğiniz  görüş ve önerilerinizin çok kıymetli 
olduğunu bilmenizi isteriz. Oluşturduğu-

muz ve sizlerden gelecek öneriler ile yenile-
rini oluşturacağımız çalışma komisyonlarına 
katkılarınızı bekliyor, bu konuda her türlü 
desteği oda olarak vereceğimizi ifade etmek 
istiyoruz. Yine bu dönem örgütlülüğümüzü 
artırmak adına üyelerimizle iletişimi hem 
sosyal medya üzerinden hem de yüz yüze  
bir araya gelerek mesleğimize yapabileceği-
miz katkıları görüşmek ve üyelerimizden ge-
len teklifler doğrultusunda Antalya İl Tem-
silciliği oluşturmak önceliklerimiz olacaktır. 

Yapmayı planladığımız sempozyumların, 
kongrelerin, panellerin, söyleşilerin prog-
ramlarının oluşmasında, düzenleme kurul-
larında katkı sağlamanızı bekliyoruz. Ayrıca 
bu dönem geniş katılımlı üye profil çalışması 
planlandığını bu çalışmaya da desteklerinizi 
beklediğimizi belirtmek isteriz.

Değerli meslektaşlarımız odamızın iki ayda 
bir çıkarttığı FMO e_Bültenimizde yayınla-
mak üzere yazılarınızı, değerlendirmelerini-
zi ve görüşlerinizi bekliyoruz.

Sağlıklı günler dileklerimizle.

Dr. Abdullah ZARARSIZ
Yönetim Kurulu a.
Başkan
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FMO’dan	Haberler
ODAMIZIN	33.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamızın 33. Olağan Genel Kurulu 19 Mart’ta 
Ankara’da Mülkiyeliler Birliği Kültür Mer-

kezi’nde toplandı. Seçimler ise 20 Mart 2022 tari-
hinde Genel Merkez’de gerçekleştirildi.

Genel kurul, divan başkanlığına Sn. Ekrem POY-
RAZ’ın seçilmesi ve divan kurulunun oluşturul-
masıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşın-
dan sonra 32. Dönem yönetim kurulu başkanı Dr. 
Abdullah ZARARSIZ açılış konuşmasını yaptı.
Yazman üye Sn. Dr. Çağıl KADEROĞLU faaliyet 
raporunu, sayman üye Sn. Hasan Can KARAKUŞ 
mali raporu ve Sn. Oğuz PERVAN denetleme ku-
rulu raporunu  genel kurula sundular.

Raporlar üzerine yapılan görüşmeler ve değerlen-

dirmeler sonucu 32. Dönem Yönetim Kurulu ya-
pılan oylama ile aklandı. 33. Dönem taslak bütçe 
genel kurula sunuldu ve kabul edildikten sonra, 
divana verilen önergeler görüşülüp tartışıldıktan 
sonra oylamaları yapılarak karara bağlandı.

Genel kurul çalışmaları, 33. dönem FMO ve TM-
MOB organlarına seçilecek asil ve yedek üye aday-
ların belirlenmesiyle sonuçlandı.
19 Mart 2022 tarihinde Odamızın 33. Dönem yö-
netim, Onur, Denetleme kurullarına asil ve yedek 
üyeler ve TMMOB yönetim kuruluna, TMMOB 
Yüksek Onur kuruluna ve Denetleme kurularına 
aday olanlar,  20 Mart 2022 tarihinde genel mer-
kezinde yapılan seçimlerle belirlendi.
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ODAMIZIN	33.DÖNEM	YÖNETİM	KURULU	GÖREV	DAĞILIMI	BELİRLENDİ

Odamızın 33.Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı aşağıdaki gibi belirlendi.

32. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ’ın Genel Kurul konuşması.

https://docs.google.com/viewer?url=https://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2022/03/FMO-32.-Donem-Oda-Baskani-Acilis-Konusmasi.pdf&embedded=true&iframe
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32.	Dönem	Çalışma	Raporu	Yayınlandı

Odamızın 32. Dönem çalışma raporu 4 
Mart 2022 tarihinde yayınlandı. FMO 
32. Dönem Çalışma Raporu

Göster

Vefat

https://docs.google.com/viewer?url=https://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2022/03/FMO-32.-Donem-Calisma-Raporu.pdf&embedded=true&iframe
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Ziyaretler

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdul-
lah ZARARSIZ ve Sayman Üyemiz Sn. Ha-

san Can KARAKUŞ, Hacettepe Üniversitesi Nük-
leer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Cemil KOÇAK’ı ve Nükleer Enerji Mühendisleri 
Derneği Başkanı Dr. Erol ÇUBUKÇU’yu ziyaret 
ederek, Odamızın Nükleer Enerji konusunda yap-
tığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıp ortak 
çalışma alanları konusunda görüş alışverişinde bu-
lunuldu.
Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr.  Akın 
BACIOĞLU ve öğretim üyesi Doç. Dr. Emre TAŞ-
ÇI ile görüşülerek yapılması düşünülen ve yapılabi-
lecek etkinlikler hakkında görüşme yapıldı.
Önümüzdeki süreçte benzeri ziyaretler diğer bö-
lümlerimize de yapılacaktır.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah 
ZARARSIZ ve Yönetim Kurulu II. Başkanı 

S. Çetin TEKİN, Elmadağ Belediye Başkanı Sn. 
Adem Barış AŞKIN’ı makamında ziyaret ederek 
Odamız çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında 
bulundular.

Ayrıca Odamızın Çevresel Gürültünün Kontrolü 
ve Temel Bina Akustiği konularındaki  faaliyetleri 
Sn. Başkana aktarılmış, olabilecek ortak iş birliği 
konuları görüşülmüştür.
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah 
ZARARSIZ, II. Başkanı S.  Çetin TEKİN ve Yaz-

man Üyemiz Dr. Çağıl KADEROĞLU, Yenimahalle 
Belediye Başkanı Sn. Fethi YAŞAR’ı makamında ziya-
ret ettiler.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. ZARARSIZ’ın Oda ça-
lışmaları hakkında yaptığı genel bilgilendirme son-
rasında, çevresel gürültü ölçümü ve yönetimi ile bina 
akustiği konularında belediyeler ile yapılabilecek iş-
birlikleri konularında karşılıklı fikir alış verişinde bu-
lunuldu ve ilerleyen günlerde bu konular hakkında bir 
çalışma planlanması kararlaştırıldı.

Sn. Fethi YAŞAR’a misafirperverliğinden dolayı teşek-
kür eder başarılar dileriz.

Rüzgar	ve	Güneş	Enerjisi	Raporu

Odamız 32. Dönem Yenilenebilir Enerji Komisyonu ta-
rafından hazırlanan  “RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ 
RAPORU” çıkmıştır. Raporun PDF formatına aşağıda 
ulaşabilirsiniz.

Raporun hazırlanmasında katkı koyan Koordinatör Dr. 
Abdullah ZARARSIZ, Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ay-
nur ERAY ve Komisyon üyeleri Doç. Dr. Selin PRAVA-
DİLLİ, Burçin NEKAYA, Cenk YILDIRIM ve Göksan 
GÜL’e Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.

Raporu Göster

Ziyaretler

https://docs.google.com/viewer?url=https://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2022/04/gunes-enerjisi-rapor.pdf&embedded=true&iframe
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KAMUOYU	AÇIKLAMASI

IAEA GENEL DİREKTÖRÜ UKRAYNA’DAKİ ZAPORİZHZHİA NÜKLEER SANTRALİ’NİN 
(NPP) DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna bugün Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı’na (IAEA) Rus kuvvetlerinin ülkenin 

Zaporizhzhia Nükleer Santrali’nin (NPP) kontrolü-
nü ele geçirdiğini, ancak nükleer santralin düzenli 
personeli tarafından işletilmeye devam ettiğini ve 
herhangi bir müdahale yapılmadığını bildirdi. Ge-
nel Müdür Rafael Mario Grossi, santralden radyo-
aktif salınımın olmadığını alçıladı.

Ukraynalı sözcüler tarafından IAEA’ya yapılan bil-
gilendirmede, gece boyunca bir roketin santralin 
reaktör ünitelerinden birinin yakınındaki bir eğitim 
binasına çarptığını ve çıkan yangının daha sonra 
söndürüldüğünü bildirdiler.

Tesisin altı reaktörünün güvenlik sistemleri etkilen-
medi ve radyoaktif madde salınımı olmadı, sahada-
ki radyasyon izleme sistemleri çalışır halde olduğu 
bildirildi. Ancak yetkililer, durumun hala çok zorlu 
olduğunu ve bu nedenle tüm güvenlik sistemlerinin 
tam olarak işlevsel olduğunu değerlendirmek için 
bölgenin tamamına erişmenin henüz mümkün ol-
madığını açıkladılar.

Santralin reaktör ünitelerinden Ünite 1 bakım için 
kapatıldı, Ünite 2 ve 3 kontrollü bir şekilde kapatıl-

dı, Ünite 4 yüzde 60 güçle çalışıyor ve Ünite 5 ve 6 
düşük güç modunda “yedekte” tutuluyor. Roket sal-
dırısında iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Genel Müdür Grossi, IAEA Olay ve Acil Durum 
Merkezi’nin (IEC) Zaporizhzhia Nükleer Santrali’n-
deki olaylar nedeniyle tam müdahale moduna alın-
dığını söyledi. IEC, gelişmelerle ilgili bilgileri sürek-
li olarak almak, değerlendirmek ve yaymak için 24 
saat görevli olduklarını ve Ukrayna’nın en büyük 
nükleer santralindeki durumla ilgili ciddi endişele-
rinin devam ettiğini söyledi. Ana önceliğin tesisin, 
güç kaynağının ve onu işleten kişilerin güvenliğini 
ve güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Grossi “Zaporizhzhia Nükleer Santrali’ndeki durum 
ve orada olanlar son derece endişelendirdiğini, bir 
nükleer santral alanına top mermisi atmak, nükleer 
tesislerin fiziksel bütünlüğünün korunması ve her 
zaman güvende tutulması gerektiği temel ilkesini 
ihlal edildiğini açıkladı.

Kamuoyuna duyurulur.

Fizik Mühendisleri Odası
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Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü 
MÜDEK Akreditasyonu kapsamında akredite ol-
mak için başlattığı çalışmaya dış paydaş olarak katkı 
koyan Odamız adına 21 Nisan 2022 tarihinde yapı-
lan Danışma Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Abdullah ZARARSIZ ve Yazman Üye-
miz aynı zamanda A.Ü. Müh. Fak. Fizik Müh. Bl. 
Bşk. Yrd. Dr. Çağıl KADEROĞLU katılım sağladılar.

Toplantıda A.Ü. Fizik Mühendisliği Bölümünün ak-
reditasyon sürecinde FMO olarak yapabileceğimiz 
katkılar paylaşıldı.

MÜDEK	DANIŞMA	KURULU	TOPLANTISI

33.	DÖNEM	I.	DANIŞMA	KURULU	TOPLANTISI	GERÇEKLEŞTİ

Odamızın 33. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 
23.4.2022 tarihinde Odamız Genel Merkezinde ger-
çekleşti. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı olmak 
üzere toplam 21 kişi katılım sağladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Zararsız, Oda-
mızın 33. Dönem ilk dört aylık faaliyetleri hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Toplantıda örgütlenme ça-
lışmaları, Fizik Mühendisleri Odası mevzuat çalışma-
ları, eğitim çalışmaları, medikal fizik çalışmaları, yayın 
çalışmaları konularında bilgiler paylaşıldı. Toplantının 
son kısmında ise FMO 33.Dönem çalışma program 
taslağının değerlendirilmesiyle ilgili görüş ve öneriler 
alındı. FMO 33. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantı-
sına katılan ve destek olan tüm arkadaşlara teşekkür 
ederiz.

FMO Yönetim Kurulu
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ODAMIZIN	33.	DÖNEM	I.	3	AYLIK	DENETİMİ	GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Denetleme Kurulu üyeleri tarafından 
23.04.2022 tarihinde 3 aylık denetimi gerçekleştirildi.

Denetleme Kurul üyeleri, denetimi TMMOB ve Oda-
lar Denetleme yönetmeliğinde belirtilen usul ve esas-
lar çerçevesinde gerçekleştirdi.

FMO	Genç	Etkinlikleri

Gaziantep	FMO	Genç	Hocalarıyla	Buluştu
           
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik 
ve Optik& Akustik Mühendisliği Bölümü FMO Genç 
grubu yaptıkları organizasyon ile hocalarıyla bir araya 
geldiler. Etkinlikte öğrenciler hem birbirleri ile hem de 
hocalar ile tanıştılar.

FMO Genç’in misyonunu ve Fizik, Optik & Akustik 
Mühendisliğinin iş sahasındaki yerinin tartışıldığı bu 
etkinlikte Prof. Dr. Ramazan Koç , Prof. Dr Ahmet Bin-
gül, Prof. Dr. Ahmet Necmettin Yazıcı, Prof. Dr. Metin 
Bedir ve Prof. Dr. Vural Emir Kafadar öğrencilerin so-
rularını yanıtlayıp bölümümüzün sektörlerde ki yerini 
ve kendi deneyimlerini paylaştılar.

Ankara	FMO	Genç’in	İddialı		Halı	Saha	Maçı	
             
FMO-Genç Spor Etkinlikleri kapsamında Hacettepe 
Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında halı saha 
maçı gerçekleşti. Maç sonunda kazanan taraf 7-6’lık 
skor ile ev sahibi Ankara Üniversitesi oldu. Genel Mer-
kez Yönetimi Kurulu Sayman Üyesi Hasan Can Kara-
kuş ve Ecrin Yıldız’ın da katıldığı maçın sonucunda tatlı 
eşliğinde düzenlenecek yeni etkinlikler ve öneriler ko-
nuşuldu.
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Eğitimler
Eğitimler	Gerçekleştirildi

Odamız ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanlığı arasında yapılan protokoller kapsamın-
da 26-27 Mart 2022 tarihleri arasında A-1 Tip Temel 
Eğitim ve Saha Ölçümleri, 26-29 Mart 2022 tarihleri 
arasında A-2 Tip Mühendislik Eğitimi, 26 Mart-03 
Nisan 2022 tarihleri arasında Alanya’da, 26 Mart-03 
Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul’da D-1 Temel 
Bina Akustiği ve 01-05 Nisan 2022 tarihleri arasında 
B-1 Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika 
programları gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilecek	Olan	Eğitimler

D-1	 TEMEL	 BİNA	 AKUSTİĞİ	 SERTİFİKA	
EĞİTİMİ	ANKARA

Odamızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında, Oda-
mız tarafından Ankara’da 06-14 Mayıs 2022 ta-
rihleri arasında “D-1 Temel Bina Akustiği” kursu 
düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için…

0312 431 55 42

C-2	 TİPİ	 EYLEM	 PLANLARININ	 HAZIR-
LANMASI	SERTİFİKA	PROGRAMI

Odamız ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı arasında yapılan protokol kap-
samında 14-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında C-2 
Tipi Eylem Planlarının Hazırlanması Sertifika 
Programı düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için…

https://www.fmo.org.tr/c-2-tipi-eylem-palanla-
rinin-hazirlanmasi-sertifika-programi/

https://www.fmo.org.tr/c-2-tipi-eylem-palanlarinin-hazirlanmasi-sertifika-programi/
https://www.fmo.org.tr/c-2-tipi-eylem-palanlarinin-hazirlanmasi-sertifika-programi/
https://www.fmo.org.tr/c-2-tipi-eylem-palanlarinin-hazirlanmasi-sertifika-programi/
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Seminer	Gerçekleştirildi

Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Topluluğu 
ve Fizik Mühendisleri Odası (FMO Genç) işbirliği 
ile 29 Nisan 2022 tarihinde Büyük Fizik Amfisi’n-
de Fizik Yüksek Mühendisi Namık Açan tarafından 
“Türkiye’de Optik Çalışma Alanları, Üretimi ve Ta-
sarımı” konulu seminer yaklaşık 40 kişinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

Kutlama

Nükleer Düzenleme Kurulu II. Başkanlığı’na Doç. 
Dr. İsmail Hakkı ARIKAN atandı.

Odamızın XVII., XVIII., XXI. ve XXII. Dönemler-
de Yönetim Kurulunda bulunan ve Yazman üyeliği 
görevlerini yapan Sn. ARIKAN’a yeni görevinde 
başarılar dileriz.

FMO Yönetim Kurulu



E- Bülten12

Yeni	Üyelerimiz

Sicil No Ad Soyad Okul Fakülte Bölüm

2391 Murat Muslu Hacettepe Üniver-
sitesi

Mühendislik Fa-
kültesi

Fizik Mühendisliği

2392 Recep Olgun Ankara Üniversi-
tesi

Mühendislik Fa-
kültesi

Fizik Mühendisliği

2393 Hasan Murat 
Tan

University Of 
Southampton

Mühendislik Fa-
kültesi

Akustik ve Titreşim 
Mühendisliği

2394 Elif Göbüt Te-
kin

Hacettepe Üniver-
sitesi

Mühendislik Fa-
kültesi

Fizik Mühendisliği

2395 Ahmet Eren 
Sırmacı

Hacettepe Üniver-
sitesi

Mühendislik Fa-
kültesi

Fizik Mühendisliği

2396 Onur Sağlam Gaziantep Üniver-
sitesi

Mühendislik Fa-
kültesi

Fizik Mühendisliği

2397 Özge Sezginer Hacettepe Üniver-
sitesi

Mühendislik Fa-
kültesi

Fizik Mühendisliği
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Güncel	Derlemeler

FUKUŞİMA	KAZASININ	11.YILINDA	DURUM

Yüksel Atakan Dr.Radyasyon Fizikçisi, ybatakan3@gmail.com, Almanya

Japonya’da	11	Mart	2011’de	üçlü	karayıkım	(felaket)	yaşandı:
1.	Büyük	deprem	(9,1	büyüklüğünde	ilk	kez),
2.	Tsunami
3.	Fukuşima	Nükleer	Santralı	kazası.

Fukuşima kazasıyla ve bu aradaki gelişmelerle ilgili bizim önceki yıllarda yazdığımız bir dizi yazımız 
bulunuyor. Geçen yıl, kazanın 10.yılı nedeniyle yazdığımız yazıdaki açıklamalar genellikle bugün için de 
geçerlidir /1/. Daha çok bunlardan alıntılarla güncellediğimiz yazımız aşağıda bulunuyor.

Fukuşima	santral	alanı	bugün	(2022)	atık	su	varil-
leriyle	dolmuş	durumda

Atık	su	depolarının	büyüklüğü	resimde	görülüyor

Kaza	nasıl	oldu?

Japonya’da 11 Mart 2011 günü 9,1 büyüklüğündeki şiddetli depremle elektrik direklerinin yıkılması ve 
hatların kopmasıyla Fukuşima nükleer santralını özel durumlarda dışarıdan besleyen elektriğin kesildiğini, 
depremin ardından oluşan dev tsunami dalgalarının zemin altındaki ivedi elektrik üreteçlerini de sular al-
tında bırakarak, santralın elektriksiz kaldığını biliyoruz. Reaktörler, deprem sinyalini alır almaz planlandığı 
gibi otomatik olarak durdurulmuş, büyük deprem sonucu binalarda herhangi önemli bir hasar olmamıştır. 
Durdurulan reaktörlerdeki nükleer yakıtın içindeki çok çeşitli radyoaktif maddelerin yayınladığı ve yıllarca 
da yayınlayacağı radyasyonun oluşturduğu aşırı ısı enerjisi, elektriksiz kalan pompaların çalıştırılamaması 
nedeniyle, soğutma suyuna aktarılamamış ve yakıt elemanlarında ergime oluşarak büyük kaza ortaya çık-
mıştır.
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Ayrıca koruyucu reaktör kabında (containment) hidrojen gazı patlamaları da ortaya çıkmış, bunlardan 
doğan yüksek basınçla duvarlarda çatlaklar oluşmuş, reaktör binasının havasındaki radyoaktif maddeler 
çevredeki havaya ulaşmıştır. Radyoaktif maddeler, hava akımlarıyla çok uzaklara taşınmış, yağışlar ve 
kuru serpintilerle özellikle yakınlardaki 10-20 km’lik bölgeyi radyoaktif bulaşmayla etkilemiş, yerleşim 
yerleri boşaltılmış, insanlar yıllarca yerlerinden, yurtlarından uzaklarda yaşamak zorunda kalmışlardır.
Fukuşima nükeer santral alanında 6 reaktör bulunuyordu. 1, 2 ve 3 nolu reaktörler kazadan önce çalış-
maktaydılar. Bu 3 reaktör kaza anında otomatikman durduruldu. Ancak yakıt elemanlarındaki uranyum 
yakıtı ve 200’den fazla radyoaktif madde (uranyumun bölünmesinden ortaya çıkan radyoizotoplar) yay-
dıkları radyasyonlarla yakıt elemanlarını ısıtmayı sürdürdüklerinden, bunların soğutulması gerekiyordu. 
Su pompaları, santralda elektrik olmadığından çalışmadılar, nükleer yakıt soğutulamadı ve yakıt eleman-
ları ergiyerek büyük bir basınç ve sıcaklık altında yakıt maddesi içindeki radyoaktif maddeler, reaktör 
binasında ve oradan da çatlaklardan havaya ulaştılar. Reaktörlerin soğutma suyu, denizden alınıyordu. 
4, 5 ve 6 nolu reaktörler ise depremden önce bakım çalışmaları nedeniyle durdurulmuş olduklarından, 
bunlarda herhangi bir hasar ortaya çıkmadı.

Fukuşima	santralı,	bugün	ne	durumda?

Radyoaktif maddelerden temizleme, yıkama, barikat kurma, binaları kapsülleme ve reaktörleri soğutma 
çalışmaları sürüyor. Kazadan 11 yıl sonra, bugün de, Fukuşima santral alanında günde 4000 kişi çalışıyor. 
Santralı işleten TEPCO şirketi nükleer santralın ilk 3 reaktör blokunun yakıt elemanları bekletme havuz-
larındaki yakıt elemanlarını dışarı çıkarabilmek için hazırlıklar yapıyor. Ayrıca, çok yüksek 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 dağıldığı araştırılıyor. Kameralar yüksek radyasyon dozu nedeniyle bir kaç saatte 
bozulduğundan/ergidiğinden sık sık değiştirilmeleri gerekiyor. Bu bilgiler elde edildikten sonra ergimiş 
nükleer yakıt maddesinin nasıl dışarıya çıkarılacağıyla ilgili uzaktan komutlu araç ve gereçlerin projelen-
dirilip 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 myonentomografi denilen yeni 
bir teknik deneyerek bir çeşit taramayla (scanning) röntgen benzeri filmler de çekiyor. Böylelikle ergiyen 
yakıt maddesinin reaktör binasının içinde kaldığı, dışarı sızıp sızmadığı bilgileri elde ediliyor. Bu araştır-
malar ve hesaplar sonunda Tepco, 1. blok reaktör kabında (Reactor Vessel, kazanında) pek yakıt maddesi 
kalmadığını, yakıt maddesinin reaktör binası koruyucu kabı içine (containment’a) dağıldığını gösteriyor. 
2 no’lu reaktörde ise nükleer yakıt maddesinin daha çok reaktör kazanında kaldığı, 3 nolu reaktörde ise 
yakıt maddesinin bir miktarının reaktör kazanında, bir miktarının da containment’a dağıldığı hesaplanı-
yor.
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Yaklaşık 160 bin kişi evlerinden oldu. Bazi yerlere bugün de girişler ancak kontrolü 
yapılabiliyor

Kazanın	çevre	halkına	etkisi	nasıl	oldu?

Yaklaşık 400.000 kişi evlerinden uzaklaştırıldı. Bunlardan 130.000’i nükleer santralın 20 km çevresinden ge-
liyor (Ev ve bahçelerine radyoaktif Sezum 137 bulaşması sonucu). Radyoaktif sezyumun epey temizlendiği 
yerlerde tekrar yerleşim yapılmaya başlandı. Ancak birçok kişi, “fazla radyasyonlu bölge” olarak düşündükleri 
eski oturdukları yerlere, yetkililerin açıklamalarına pek güvenemediklerinden, tekrar dönmeye çekiniyor.
Toplam 1 milyon kadar ev oturulamaz durumda. Deprem ve tsunami sonucu 16.000 kişi yaşamını yitirdi, 
3200 kişi de kayıp. Santralın 10-20 km çevresi kazadan hemen sonra boşaltıldığından,1986 Çernobil kazasın-
daki durumun aksine insanlar gereksiz yere radyasyon dozu almadılar. Çernobil’de ise kaza gizlendiğinden, 
ilk 3 günde yüksek iyot 131 dozu nedeniyle, daha sonraki yıllarda çocuklarda tiroit kanseri ortaya çıktı.
Santralı işleten TEPCO şirketi, 1. ve 2. reaktör bloklarındaki nükleer yakıt elemanlarının dışarı çıkarılma 
işlerine ise ancak 2023 yılında başlanabileceğini açıklıyor. Reaktör binalarının dış duvarları zaten daha önce 
mantolanmış durumda ve metal örgülü ağlarla kaplı. Kaza geçirmeyen 4. reaktördeki yakıt elemanları 2014’de 
ara depoya aktarılmıştı.

Corium

Nükleer yakıt ergimesiyle ortaya çıkan malzemeler şunlar: nükleer yakıt maddesi, ergimiş yakıt elemanları, 
diğer metaller, radyoaktivitenin içine işlediği beton duvarlar ve reaktör tabanı (Tüm bunlardan oluşan ka-
rışıma Corium deniyor). Bu malzemeler suyla soğutuluyor. Bugünkü bilgilere göre Corium’un herhangi bir 
nükleer reaksiyon oluşturması söz konusu değil. Corium’un özellikle nükleer yakıtın 1-3 reaktör binalarından 
dışarı nasıl çıkarılabileceğiyle ilgili çeşitli yol ve yöntemler üzerine çalışılıyor. Binalara su verilmesi ve sular 
altında Corium’un çıkarılması da düşünülüyor.
Bugünkü bilgilere göre 1-3 nolu reaktörlerin yakıt elemanları ergimiş olup, sıvı reaktör binaları içlerine ak-
mıştır. Robotlarla binalarda çalışılıyor ve radyoaktif maddeler emiliyor ya da alınarak güvenli bidonlarda, 
özel tanklarda dışarıya taşınıyor.
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Reaktör	binalarında	sıcaklık	ve	radyasyon	doz	hızı	ne	kadar?

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

Radyoaktiviteyle	bulaşmış	suların	bir	miktar	temizlenip	depolanması

Reaktör binalarına günde 100 ile 500 m3 arasında yeraltı ve yağmur suyu giriyor. Yağış miktarına bağlı ola-
rak 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 olu, bunun 10.000 m3 kadarı çok yüksek radyoaktif maddelidir (Bu su tanklarının dış yüzlerindeki 
radyasyon doz hızı epey yüksek: 200-300 mSv/h dolayıda). Santral alanında 1000 kadar su deposu var ve alan 
dolmuş durumda. Sonra biriken depoların 2022 de denize boşaltılmasıyla ilgili IAEA ile görüşmeler sürüyor 
/2/.

Temizlendikten	sonra	denize	verilen	atık	sular

Denize kontrollü olarak akıtılan filtre edilmiş kirli sulardaki radyoaktivite sınırları, IAEA ile görüşmeler 
yapılarak, bunlar belirleniyor.
Fukuşima santralında depolanan sulardaki radyoaktif maddeler, trityum dışında temizleniyor. Trityumlu 
suların okyanusa verilip verilemeyeceği ise ilgili balıkçılık örgütleri, yetkili kurumlarca ve TEPCO uzman-
larıyla birlikte görüşülüyor. Temizlenerek sınır değerlerin altına inen suların depolardan denize verilmesini 
balıkçılık örgütlerinin sonunda kabul ettikleri medyada yer alıyor.
Japon hükümeti 2-3 yıldır incelemeler ve tartışmalar sonunda, 2011 yılında büyük reaktör kazası geçiren Fu-
kuşıma nükleer santral alanında depolanan 1,2 Milyon Ton Trityum radyoaktiviteli atık suyun seyreltilerek, 
önümüzdeki yıllarda azar azar denize akıtılmasına,geçen 13 Nisan’da karar verdi. Başbakan Suga : Fukuşima 
santralının baştan aşağı radyoaktiviteden arındırılması gerekiyor, ne yazık ki, başka bir seçeneğimiz yok, 
ancak balıkların ve diğer deniz ürünlerinin zarar görmemesi için her türlü önlemi alacağız, dedi.

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 ışınlanmasından 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 kaldı (besinlerde yapılmakta olan 
radyoaktivite ölçümleri ve kontroller uzun süre devam edecek).
3) Japonya’nın her yerinde Fukuşima kaynaklı radyoizotoplar ölçülmüş ise de Fukuşima bölgesi en çok etki-
lenen bölge oldu.



Mart-Nisan 2022 17

Uluslararası araştırmalar (WHO, UNSCEAR) ve santral alanının temizlenmesi, 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.

Çevrede	yaşayanlar	fazla	radyasyon	dozu	aldılar	mı?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilimsel araştırmalarına göre, Fukuşima bölgesinin dışındaki yerleşim yer-
lerinde yaşayanların, Fukuşima kazası sonucu alabilecekleri ek yıllık doz 0,1 ile 10 mSv, Japonya’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. Fukuşima kazasının radyoaktif iyot (Iyot 131) ile en çok etkilediği bölgelerde he-
saplanan yıllık tiroid dozu 10 ile 100 mSv arasında bekleniyor. Karşılaştırmak için: küçük çocuklar için 
Çernobil’de tiroid doz değeri 300 ile 1400 mSv idi ve orada birçok çocuk tiroid kanserine yakalandı. Bu 
değerlerden de görüldüğü gibi Fukuşima kazasından hemen sonra bölgenin boşaltılması sonucu fazla rad-
yasyon dozu alan olmadı.
Fukuşima’da radyasyon sonucu doğrudan kimse ölmedi. Ancak evlerinden uzaklaşmak zorunda kalan bazı 
kişilerde depresyon ve travma nedeniyle ölenlerin 1000’i aştığı, kanıtlanamasa da medyada yer aldı, alıyor. 
Çevrenin radyoaktif maddelerle bulaşmasından ve buralarda yetişecek sebze, meyve ve balıkların halka 
kontrollu ulaşması sonucu, bunların ancak düşük radyoaktivitede ise yenmesinden oluşacak düşük düzey-
deki ek radyasyon dozunun, ileride de genellikle halkın sürekli etkilenmekte olduğu doğal radyasyon doz-
larının ve ülkelerin sınır değerlerinin altında kalması bekleniyor. Buna rağmen yukarıda açıklandığı gibi 
Japonya’da seyrek de olsa bazı besinlerde (özellikle balık ve mantarlarda) daha yüksek düzeyde radyoaktivi-
te(özellikle sezyum radyoaktivitesi) görülebileceğinden besinlerde yapılmakta olan radyoaktivite ölçümleri 
ve kontroller uzun süre devam edecektir.

Çevredeki	halkın	kendi	yerleşim	yerlerine	geri	dönmeleri

Fukuşima santralından 10-50 km uzaklıktaki yerleşim yerlerine yavaş yavaş halkın geri dönmesine izin 
veriliyor. Daha önce belirttiğimiz gibi evlerinden uzaklaştırılan insanlar içinde birçok kişinin 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 değiştiriliyor /1-7/.
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Personelin	aldığı	radyasyon	dozları	grafikten	2011	den	bugüne	kadar	görülüyor	(mSv/kişi,	aylık	doz)	(kırmızı	

Tepco	personeli,	mavi	kiralık	personel)

Fukuşima	kazasından	alınabilecek	dersler

Yeni bir nükleer santral projesi için, Fukuşima kazasından alınabilecek derslerin başlıcaları ve yüksek güven-
likli 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 planlanıp daha güvenli yapılmalı).
2) Santrala verilen elektriğin kesilmesinde, ivedi (acil) dizel jeneratörleri sorunsuz çalışacak şekilde projelen-
dirilmeli ve en uygun yerlerde konuşlandırılmalı.
3) Hidrojen gazı patlamalarının oluşmasını önleyecek sistem kurulup, çalıştırılarak patlamalar ortaya çık-
mamalı.
4) Nükleer yakıt maddesinin ergimesi durumunda reaktör kazanı dıştan soğutularak çeliğin yapısı (sertliği) 
bozulmadan, ergiyen yakıt kazan içinde kalmalı.
5) Çok yüksek sıcaklıkta reaktör kazanının delinmesi durumunda, kazanın altında yakıt tutma çanağı bu-
lunmalı.
6) Büyük bir kaza durumu için santralda ivedi (acil) “teknik komuta merkezi” bulunmalı, personel belirli 
aralıklarda yapılan alıştırmalarla eğitilmeli, deneyim kazanmalı,
7) Projede simülatör bulunmalı, personel reaktör ve yardımcı sistemlerin çalıştırılmasında deneyim kazan-
malı.
Fukuşima kazasından elde edilen bu derslerin, Türkiye’deki nükleer santral projelerine aktarılması, radyas-
yon güvenliği en yüksek nükleer reaktörlerın Türkiye’de kurulabilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

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) 
düzeyindeki dozlar yerine, çok daha az ortaya çıkan, Sv’in binde biri olan miliSievert (mSv) kullanılıyor (1 
Sv= 1000 mSv). Günlük yaşamda ise 1 Joule, küçük bir enerji birimi olup örneğin 100 gramlık bir çukulata 
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.
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Fukuşima’dan	çevreye	yayılan	önemli	radyoizotopların	vücutta	oluşturabileceği	radyasyon	dozları

Iyot 131, Cs 134 ve Cs 137 radyoizotoplarından her birinden 1 Bq’lik radyoaktivite vücuda girdiğinde, 
bunların vücutta oluşturabileceği radyasyon dozları, Çizelge 1’de mikroSv (μSv) olarak gösteriliyor. Bunlara 
besinler ve içme suyu yoluyla alınan radyoaktif maddeler için sindirim doz katsayıları da deniyor (μSv/Bq).

Çizelge	1.

Aynı radyoaktivitedeki (burada 1 Bq) farklı radyoaktif maddelerin vücutta oluşturduğu radyasyon dozları-
nın farklı olduğu Çizelge 1’den de görülüyor.
Radyoaktif maddenin cinsi bilinmeden sadece Bq sayılarının bir anlamı bulunmuyor. Ayrıca vücuda alı-
nan kimyasal maddelerin, vücuttan normal yollarla atılması da önemli. Bununla ilgili biyolojik yarılanma 
süreleri, fiziksel yarılanma sürelerinden farklıdır. Biyolojik yarılanma süresi, vücuda alınan bir maddenin 
yarısının vücuttan atılana kadar geçen süre olup, iyot için 40 ile 140 gün arasında değişim gösterirken, sez-
yum için 70 gün (tüm vücut) ve kaslar için de 140 gündür.

Not:	Bu	yazı	HBT	portalında	Mart	2022’de	yayınlanmıştır.
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https://www.radyasyonyatakan.com/yazi/fukusimada-biriken-12-milyon-ton-radyoaktiviteli-suyun-denize-akitilmasinin-cevre-ve-insana-etkisi-nedir
https://www.radyasyonyatakan.com/yazi/ulkemizde-kurulacak-nukleer-santrallarin-radyasyon-guvenligiyle-ilgili-oneriler
https://www.radyasyonyatakan.com/yazi/ulkemizde-kurulacak-nukleer-santrallarin-radyasyon-guvenligiyle-ilgili-oneriler
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Bir	parti	başkanının	söylemi	üzerine	..

AKKUYU	NÜKLEER	SANTRALİYLE	AYNI	KURULU	GÜÇTEKİ	GÜNEŞ	SANT-
RALİ,	NEDEN	AYNI	MİKTARDA	ELEKTRİK	ÜRETEMEZ	?	İŞİN	FİZİĞİ..	

	
Yüksel Atakan, Dr.Y.Müh. ybatakan3@gmail.com, Almanya

Saygın bir Parti Başkanı, geçen gün: ‚5.000 MW gücünde güneş enerjisi santralleri kuracağız ve çevrede-
ki altı kentin halkına, elektriği ücretsiz vereceğiz‘ derken, - bu miktar Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 
(NGS) ürettiği elektrik kadardır! söyleminde bulundu. Kuşkusuz konuya yabancı olan kendisinden bir 
elektrik santralinin kurulu gücü olan 5.000 MW (MegaWatt: Milyon Watt) ile üreteceği elektrik miktarı 
olan MegaWattSaat (MWh) arasındaki farkı bilmesi beklenmez ama, partideki uzmanların kendisini doğru 
bilgilendirmeleri gerekmez miydi?. Çünkü, bu ileriye dönük bir enerji planlamasıdır ve Halk‘a verilen bir 
söz olduğundan, çevre halkına boş vaadde bulunulmasını en çok Parti Başkan’ı istemeyecektir.

Burada konumuz, nükleer mi, yoksa güneş enerjisi mi daha uygundur? değil. Gerek güneş enerjisinin, 
gerekse nükleer enerjinin olumlu ve olumsuz yanlarıyla ilgili, bugünkü bilimsel düzeyi yansıtan, bir dizi 
yazımız, seminerlerimiz, ayrıca Fizik Müh.Odasına verdiğimiz 50 sayfalık teknik bir raporumuz da bu-
lunuyor /1-5/. Aşağıdaki çerçeve içindeki herkesin yapabileceği basit dört işlemli hesaplar, aynı kurulu 
güçteki güneş ve nükleer enerjileriyle üretilen elektrik miktarlarındaki farkı açıkça gösteriyor. İşin fiziğine 
dayanan bu hesaplardan çıkan sonuçlar:

Güneş santralleri geceleri elektrik üretemediklerinden ve güneş ışınları gündüzleri her ay ve saat en şiddet-
li (peak) değerinde olmadığından, verimleri çok düşüktür (Türkiye’de ancak % 18, Almanya’da % 11). Buna 
karşın, bir nükleer santral gece gündüz sürekli çalışabildiğinden, yıl içinde onarım ve bakım çalışmaları 
nedeniyle durdurulmaları da hesaba katılmasına ragmen % 85 kadar yüksek verimle elektrik üretebiliyor-
lar. İki enerji kaynağından elektrik elde edilmesinde verimlerdeki bu büyük fark nedeniyle, aynı kurulu 
güçteki (örneğin 4.800 MW) santraller çok farklı miktarlarda elektrik üretiyorlar: Güneş santrali 7.568 
MWh elektrik üretirken, nükleer santral 35.741 MWh ya da nükleer santral, güneş santralinden 4.72 kat 
daha fazla elektrik üretebiliyor (Çerçeveye bkz).

3.5	milyon	panelli,	20	milyon	m2	alanı	kaplayan	Konya	Karapınar	güneş	santrali	(1.000	MWpeak	

kurulu	gücünde,	285	MW’lık	bölümü	bugün	elektrik	üretiyor,	santralin	kalanı	yapım	halinde)
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Eğer	4	Akkuyu	reaktörünün	ileride	hep	birlikte	üretebilecekleri	elektrik	miktarı	kadar	
elektrik,	güneş	santrallerinden	elde	edilmek	istenirse:

4.800 x 4,72= 22.656 MWe peak kurulu gücünde güneş tarlaları kurmak gerekecektir.
Bu güneş tarlaları için kaç adet ve ne büyüklükte arazi ya da kullanılmayan göl yüzeyleri gerekir? bu da 
çok önemlidir.

22.656	MWe	peak	kurulu	gücünde	kaç	adet	ve	büyüklükte	güneş	tarlası	gerekir:

Örneğin: 23 adet 1.000 MW’lık ya da 226 adet 100 MW’lık güneş tarlaları kurulması gerekiyor.
Eğer 1.000 MWe Peak kurulu gücünde güneş tarlaları kurulursa, bu, Karapınar güneş tarlası benzerinden 
23 adet daha kurulmasını gerektirecektir.
Karapınar Güneş santral tarlası alanı: 20 milyon m2 (Örneğin 4 km eninde ve 5 km uzunluğunda çok 
büyük bir arazi gerekiyor). Daha küçük güçteki güneş santralleri için ise, kaç adet ve ne kadar arazi gere-
keceği kolaylıkla hesaplanabilir. Örneğin 100 MW’lık 226 adet santral ve her biri için yaklaşık 1,4 km x 1,4 
km kadar alan gerekecektir.

Sonuç

Bu hesaplardan görüldüğü gibi, - Akkuyu	NGS’nın	ileride	üretebileceği	elektrik	miktarı	kadar	elektriği	gü-

neş	santralleriyle	üretip,	doğudaki	6	kentin	halkına	ücretsiz	vereceğiz!’ dendiğinde, bunun çok büyük bir 
proje olacağının, güneş santrali adeti ve kaplayacağı alanların bilincinde olarak gerçekten yapılıp yapıla-
mayacağını iyice hesapladıktan sonra söylemek gerekirdi.
Eğer Parti başkanının söylemindeki 5000 MW (kurulu güçte) güneş santralleri kurulacaksa, bu santraller-
den Akkuyu’nun üreteceği elektriğin ancak beşte biri kadar elektrik üretilebilecektir.
Bu durumda da, Konya Karapınar santrali büyüklüğünde 5 adet güneş santrali yapılması ve
4 km x 5 km = 20 milyon m2 ‘lik çok büyük uygun alanların, flora ve faunayı bozmadan, bulunması ve 
şimdiden hazırlıklara başlanması yerinde olur. Yoksa, bu büyüklükte bir proje 10 yılda bile gerçekleşemez 
ve verilen sözler, na yazık ki, tutulamaz düşüncesindeyiz.
Bu nedenle, ancak bu çeşit temel araştırmalar ve hesaplar iyice yapıldıktan sonra, uzmanların parti baş-
kanlarını doğru bilgilendirmeleri doğru olur ve onların da ileride tutamayacakları söylemlerde bulunma-
ları böylelikle önlenir umarız.

4.800	MW	TOPLAM	KURULU	GÜCÜNDEKİ	AKKUYU	VE	AYNI	KURULU	GÜÇTEKİ	GÜNEŞ	SANT-
RALLERİ	KARŞILAŞTIRMASI

4.800 MWe peak toplam kurulu gücünde güneş santrallerinin yılda üretebilecekleri elektrik (%18 verim): 
4800 MWe x 0.18 x 24h/gün x 365 gün/yıl = 7.568 GWh elektrik üretebilirler
Aynı kurulu güçte Akkuyu 4 reaktörü (4 x 1.200 MW) ileride hep birlikte % 85 verim ile çalıştıklarında: 
4.800 MWe x 0.85 x 24h/gün x 365 gün/yıl= 35.741 GWh elektrik üretebilecektir.
Buradan aynı kurulu güçteki Akkuyu nükleer santrali, güneş santraline oranla: 35.741 / 7.568 = 4.72 kat 
daha fazla elektrik üretecektir.
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Not:	Bu	yazı	HBT	dergisinin	314.sayısında	yayımlanmıştır

Bu konudaki ayrıntılı bilgiler ve kaynaklar için aşağıdaki diğer yazılarımıza ve bunların dip notlarına bkz.:

/1/ https://www.radyasyonyatakan.com/yazi/gunes-santrallerinin-10-yil-sonra-turkiye-elektrik-tuketi-
mine-katkisi-ne- oranda-olabilir
/2/ https://www.radyasyonyatakan.com/yazi/gunes-enerjisinden-neden-daha-cok-elektrik-uretilmi-
yor-sorunlar-neler 
/3/ https://www.radyasyonyatakan.com/bolum/gunes-enerjisinin-olumlu-ve-olumsuz-yanlari
/4/ AKKUYU REAKTÖRLERİNİNTOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİNE KATKISI BILIM VE GELE-
CEK – Fizik Y. Müh. Dr. Yüksel Atakan (radyasyonyatakan.com)
/5/ Ülkemizde Kurulacak Nükleer Santralların Radyasyon Güvenliğiyle İlgili Öneriler – Fizik Y. Müh. Dr. 
Yüksel Atakan (radyasyonyatakan.com)

https://www.radyasyonyatakan.com/yazi/gunes-santrallerinin-10-yil-sonra-turkiye-elektrik-tuketimine-katkisi-ne-oranda-olabilir
https://www.radyasyonyatakan.com/yazi/gunes-santrallerinin-10-yil-sonra-turkiye-elektrik-tuketimine-katkisi-ne-oranda-olabilir
https://www.radyasyonyatakan.com/bolum/gunes-enerjisinin-olumlu-ve-olumsuz-yanlari
https://www.radyasyonyatakan.com/yazi/akkuyu-reaktorlerinintoplam-elektrik-tuketimine-katkisi-bilim-ve-gelecek
https://www.radyasyonyatakan.com/yazi/akkuyu-reaktorlerinintoplam-elektrik-tuketimine-katkisi-bilim-ve-gelecek
https://www.radyasyonyatakan.com/yazi/ulkemizde-kurulacak-nukleer-santrallarin-radyasyon-guvenligiyle-ilgili-oneriler
https://www.radyasyonyatakan.com/yazi/ulkemizde-kurulacak-nukleer-santrallarin-radyasyon-guvenligiyle-ilgili-oneriler


Mart-Nisan 2022 23

Termonükleer	Ar-Ge	Çalışmaları	Kapsamında	Amerikan	Havacılık	ve	
Uzay

Dairesi	NASA	Tarafından	Füzyon	Yakıtlı	Uzay	Araçları	Geliştirilmesi

Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi

Fizik	Mühendisleri	Odası	FMO	(canguzel.taner@gmail.com)

Nükleer plazma ve nükleer füzyon enerjisi fizikçileri; periyodik tablonun ilk sıralarında yer alan hidrojen 
ve helyum elementlerinin nükleer birleşmesi - nükleer kaynaşması yoluyla ortaya çıkan aynı zamanda mavi 
dünyanın varlığını oluşturan dev enerji kaynağı güneş enerjisinin yeryüzünde elde edilmesi için yaklaşık 
yüz yılı aşkın süredir yoğun termonükleer Araştırma - Geliştirme Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Elde 
edilecek suni güneş enerjisi ile birlikte gelecekte doğa dostu temel yük kaynağı karbonsuz yenilikçi nükleer 
füzyon enerjisi santralleri kompleksleri elektrik üretimleri gerçekleştirilmesi olasılığı da doğmaktadır. 

Nükleer füzyon kaynaklı yapay güneş enerjisi oluşturulması çalışmaları sürerken küresel nükleer fisyon 
menşeli karbonsuz baz yüklü nükleer güç santralleri NGS üniteleri kompleksleri işletilmesi de devam et-
mektedir. Nükleer fisyon enerjisi ilk kez 1938’de Almanya’da keşfedilmiştir. Deneme amaçlı nükleer fisyon 
reaktörü ise 1942 yılında Amerika Birleşik Devletleri Chicago kentinde kurulmuştur. Dünyada 440 adet 
global nükleer güç santrali NGS reaktörleri kanalıyla takribi 400 gigawatt’lık karbondioksit emisyonları 
olmayan elektrik enerjisi üretimleri sağlanmaktadır. Ancak, söz konusu karbonsuz nükleer fisyon reaktör-
leri ünitelerinin bazı olumsuz yönleri de mevcudiyetini sürdürmektedir. Örneğin, uluslararası radyasyon 
güvenliği, nükleer güvenlik ve nükleer emniyet kriterleri çerçevesinde tüketilmiş zenginleştirilmiş uran-
yum yakıtları çubuklarının muhafazası gerekmektedir. Diğer taraftan, karbonsuz nükleer fisyon santralleri 
çalıştırılması sonucu oluşan uzun yarı ömürlü radyoaktif atıkların binlerce yıl kontrol ve denetim altında 
tutulması icap etmektedir. Ayrıca, maalesef nadiren de olsa karbonsuz nükleer fisyon enerjisi reaktörleri 
işletilmesi kaynaklı vuku bulan uluslararası nükleer güvenlik ölçütleri ile radyasyon güvenlik kuralları uy-
gulamaları yetersiz Çernobil nükleer güç santrali NGS ve doğal afetler sonrası beliren Japonya Fukuşima 
nükleer yakıt erimesi kazaları neticesi ise ciddi bölgesel radyoaktif çevre kirlilikleri meydana gelmiştir. Söz 
konusu nükleer fisyon elektrik kompleksleri işletimi dezavantajları karşısında güneş sistemi içinde yaşa-
maya elverişli yeğane mavi gezegen dünyanın korunması çerçevesinde hayati öneme sahip ticari nükleer 
füzyon enerjisi santralleri kurulması seçeneği, vazgeçilmez nitelikleri olan sürdürülebilir doğa dostu kar-
bonsuz baz yüklü alternatif enerji kaynakları arasında kabul edilmektedir. 

Olumlu gelişen ve ilerleyen nükleer füzyon enerjisi santralleri tasarımları için düzenli manyetik alanlı to-
kamak tipi termonükleer dizaynlar ve karmaşık manyetik alanlı stellarator dizaynı nükleer plazma düze-
nekleri rekabeti de ön plana çıkmaktadır. Örneğin, tokamak tasarımı Uluslararası Termonükleer Deney 
Reaktörü (International Thermonuclear Experimental Reactor - ITER)’nün 2025 yılında faaliyete geçmesi 
öngörülmektedir. Uzayın derinliklerinin ve özellikle yaşanabilir yeni gezegenlerin keşfi bağlamında ino-
vatif robot uzay araçları yakıtları için nükleer füzyon enerjisinin kullanımı ve devreye alınmasına yönelik 
ABD NASA kuruluşu tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları bu yazıda incelenmektedir. 
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Amerika Birleşik Devletleri ABD Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (National Aeronautics and Space 
Administration - NASA), insanlı uzay araçları ve insansız robot uydular vasıtasıyla başta Ay ve Mars ge-
zegenleri dahil olmak üzere kainatın keşfi bağlamında uzun uzay yolculuğu programları planlamaktadır. 
Yaklaşık 60 yıldır fotovoltaik piller (photovoltaic cells - solar cell), yakıt hücreleri (fuel cells) ve rad-
yoizotop termoelektrik jeneratörler (radioisotope thermoelectric generators - RTGs), uzay araçları 
yakıtları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Radyoizotop termoelektrik jeneratör RTG güç üretimi ise 
plutonyum-238 (Pu-238) radyoizotopunun bozunması ile oluşan ısının elektrik enerjisine dönüştürül-
mesi prensibi ve ilkesi üzerine dayanmaktadır. Plutonyum-238 (Pu-238) izotopu yarı ömrü 87.7 yıl se-
viyesinde bulunmaktadır. Pu-238’in uzun olan yarı ömrü nedeniyle oldukça uzunca süre yenilikçi uzay 
araçları yakıtları kullanımları yönünde bir olanak tanımaktadır. Örneğin, Pu-238 nükleer yakıtlı Pioneer 
10,  Pioneer 11,  Voyager 1 ve Voyager 2  robot uyduları uzaya fırlatılmaları anından itibaren söz ko-
nusu radyoaktif yakıt sayesinde yaklaşık 45 yıl boyunca nükleer elektrik enerjisi üretmiştir. Ayrıca, Mars 
gezegeni keşfi için faaliyete geçen Mars Science Laboratory ve Perseverance Rover uzay araçları da 
Pu-238 radyoaktif yakıtlı nükleer teknolojiler kullanmaktadır.    

Aşağıdaki resimde gösterilen ve çok güçlü alfa parçacıkları yayan plutonyum-238 Pu-238 (plutoni-
um-238) radyoizotopu, kendi sıcaklığı ile parlayan farklı bir özelliğe sahip bulunmaktadır. 

Öte yandan, inovasyona dayalı modern uzay araçları ise RTG teknolojili radyoaktiviteli jeneratör ünite-
lerine kıyasla çok daha güçlü elektrik üretimi kompleksleri kaynakları ve sistemlerine gereksinim duy-
maktadır. Kafes sınırlamalı füzyon (lattice confinement fusion- LCF), metal kafese limitlenmiş nükleer 
yakıtlı bir nükleer füzyon tipi olarak olarak bilinmektedir. Çok yakınlaşan iki çekirdeğin birbirini itmesi 
olasılığı ve böylece iletken metalin yüksek elektron yoğunluğunu azaltması esasına dayalı sınırlama olayı, 
pozitif yüklü çekirdeklerin nükleer füzyonuna, bir başka deyimle, nükleer birleşme - nükleer kaynaşma 
reaksiyonları ve tepkimelerine yol açmaktadır.

Kaynak: Wikipedi Özgür Ansiklopedi
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Amerika NASA teşkilatı Ar-Ge çalışmaları kapsamında 20 Haziran 2018 tarihinde yürütülen bir deneyde 
döteryumlanmış erbiyum (erbium) (ErD3), aşağıda görüldüğü gibi baş parmak boyutunda ufak şişelere 
yerleştirilmiştir. Söz konusu materyalleri deneydeki konumunda tutmak için materyallerin üstünde ıslak 
mendiller bulunmaktadır. Materyallerin kırılması ve parçalanması ise tamamen doyuma ulaşıldığını işaret 
etmektedir. Atom numarası 68 olan erbiyum, Er sembolü ile gösterilen ve lantanitler grubundan doğada 
nadir toprak elementleri arasında sayılan katı bir metaldir.

Kaynak: Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (National Aeronautics and Space Admi-
nistration - NASA)

Küçük şişelere doldurulmuş numunelerin baş aşağı konumda gama ışınları ile ışınlanması sonrası son 
hali aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. İyonlaştırıcı radyasyonlar türleri sınıfına giren ve yüksek enerjili 
gama ışınlarına maruz bırakılan örneklerin konulduğu şişelerin açık bal rengi olan kehribar camı duru-
muna dönüşmesi ise göze çarpmaktadır.

Kaynak: NASA
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Cleveland kentinde konuşlu NASA Glenn Araştırma Merkezi (Glenn Research Center - GRC)’nde gö-
revli bilim insanları ve mühendisler, inovasyona dayalı termonükleer araştırmalar sonuçlarının kızıl geze-
gen Mars yüzeyinde küçük robot uyduların nükleer füzyon enerjisi güç üretimleri kapsamında kullanıl-
ması için yoğun bir mücadele vermektedir. Mevzu bahis çalışmalar ile kafese hapsedimiş füzyon (lattice 
confinement fusion- LCF) yöntemi sayesinde zenginleştirilmiş uranyum gibi radyoaktif kontaminasyon 
riski ve tehlikesi olan aynı zamanda yüksek iyonlaştırıcı radyasyon yayan pahalı materyallerin uzay araçları 
yakıtlarından arıtılması hedeflenmektedir. Gelecek yıllarda evrimsel nükleer füzyon enerjisi teknolojisi ge-
liştirilmesi ve ilerlemesi olgunlaştığı takdirde dünyada konutların ve işyerlerinin karbonsuz güç üretimleri 
ihtiyaçları ve tüketimlerinin küçük yenilikçi doğa dostu termonükleer donanımlar ve ekipmanlar ile karşı-
lanması imkanı da sağlanacaktır. Böylece, küresel iklim krizi yaratan aynı zamanda global ekolojik denge-
nin bozulması kaynaklı yoğun fosil yakıtlar tüketimi önlenmesi ve global enerji arz güvenliği sorunlarının 
aşılması açısından çok önemli bir temiz enerji nükleer füzyon çağı da başlatılacaktır. Diğer taraftan, Fizikçi-
ler uzun yıllardır füzyon enerjisinin çevre dostu karbonsuz nükleer güç teknolojisi olduğunu savunmakta-
dır. Her şeyden önce mavi dünyanın varlığı olan güneş gezegeni; nükleer füzyon aracılığıyla sürdürülebilir, 
yeşil, doğa dostu ve çevreci muazzam bir enerji üretmektedir. 

Öte yandan, çok düzenli güneş ışınları ve güneş radyasyonları yayan güneş, devasa bir büyüklüğe sahip bu-
lunmaktadır. Örneğin, güneşin çapı yaklaşık 1.4 milyon kilometre olup, nükleer plazma çekirdeğindeki sıvı 
suyun yoğunluğu ise 150 kat daha yüksektir. Güneş çok büyük çekim kuvveti ile dev 15 milyon oC derece 
santigrat düzeyine kadar varan bir sıcaklığa sahiptir. Periyodik cetvelin ilk sıralarında yer alan izotopların 
nükleer birleşme ve nükleer kaynaşma reaksiyonları yoluyla bir arada tutulması sayesinde sürekli nükleer 
füzyon tepkimelerinin oluşması da körüklenmektedir. Bir nükleer füzyon rektörü kompleksinin net pozitif 
enerji verimini temin edebilmesi için yakıt parçacık yoğunluğu ve sınırlama zamanı ile plazma sıcaklığının 
kritik bir seviyeye kadar ulaşması gerekmektedir. Söz konusu kritik düzey John D. Lawson tarafından keş-
fedilmiş ve Lawson Kriteri (Lawson Criterion) olarak adlandırlmıştır. Ancak, yukarıda kısaca ifade edilen 
Lawson Kriteri ölçütleri ve ilkelerine ise şimdiye kadar maalesef erişilememiştir.
Kafese limitli füzyon (lattice confinement fusion- LCF) modeli çerçevesinde bir gama ışınları demeti, 
hazırlanan erbiyum (Er) numunesi ya da döteryum ile doymuş (satüre edilmiş) titanyum üzerine doğru 
aşağıdaki şemada gösterildiği gibi yönlendirilmektedir. Yeterli enerjiye sahip olan iyonlaştırıcı gama ışınları 
kanalıyla metal kafes içindeki proton ve nötronlar, döteryum atomunu parçalamaktadır.

Kafes içerisindeki nötron bir başka dö-
teryum atomuna çarpmak suretiyle dö-
teryuma momentum kazandırmaktadır. 
Elektronla korunmuş döteryum atomu ise 
Coulomb bariyeri (Coulomb barrier)’ni 
aşmak için yeterli enerjiye ulaşamadığı 
takdirde diğer döteryum atomu tarafın-
dan tipik olarak itilmektedir.



Mart-Nisan 2022 27

Yukarıda her iki şemada belirtilen termonük-
leer reaksiyonlar, nükleer füzyon ateşinin 
yakılması (Lighting of the Fusion Fire) olarak 
yorumlanmaktadır.

Döteryum – Döteryum füzyonu (Deuteron – Deuteron Fusion): Kafes içinde enerji kazanan döteryum 
atomu diğer döteryum atomu ile birleşerek ve kaynaşarak helyum-3 (3He) çekirdeği oluşturmakta aynı za-
manda çok faydalı bir enerji ortaya çıkarmaktadır. Arta kalan nötron ise başka bir yerde bulunan enerjetik 
döteryum atomunun itilmesini sağlamaktadır. Alternatif olarak iki döteryum atomu birleşerek hidrojen-3 
(3H) çekirdeği (triton) ve kalıntı bir proton meydana getirmektedir. Söz konusu nükleer kimyasal reaksi-
yonlar ve nükleer füzyon tepkimeleri ile oluşan nükleer birleşme ve nükleer kaynaşma (füzyon) olayı da çok 
yararlı bir enerji temin etmektedir.

Nükleer füzyon transfer (sıyırma) ve OP reaksiyo-
nu (Stripping and OP Reaction): Ekstra proton, er-
biyum atomunu tolyum (thulium) atomuna dönüştü-
rerek enerji ortaya çıkarmaktadır. Erbiyum atomonun 
nötronu absorblaması ve soğurması halinde ise yeni 
bir erbiyum izotopu oluşmaktadır. Söz konusu durum 
termonükleer fizik dalında Oppenheimer–Phillips 
process OP ve nükleer füzyon sıyırma reaksiyonları 
veya transfer reaksiyonları stripping reactions olarak 
adlandırılmaktadır.

Yukarıdaki dört şemada adı geçen aynı zamanda iyonlaştırıcı radyasyon çeşitleri arasında olan parçacıkla-
rın ve gama ışınlarının özellikleri aşağıda açıklanmaktadır.
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Proton (p): Pozitif yüklü protonlar (protons), nötronlar ile beraber atom çekirdeklerini oluşturmaktadır. 
LCF nükleer füzyon tipi kafesinin bir bölümünde erbiyum atomu tarafından proton parçacıklarının absorb-
lanması ve soğurulması neticesinde döteron transfer tepkimeleri (deuteron stripping reactions) meydana 
gelmektedir.
Nötron (n): Yüksüz olan nötronlar (neutrons), protonlar ile birlikte atom çekirdeklerini teşkil etmektedir. 
Nükleer füzyon reaksiyonları ve termonükleer tepkimeler esnasında ortaya çıkan enerji ise döteron (deute-
rium - deuteron) gibi diğer parçacıklara transfer edilmektedir. Ayrıca, nötronlar Oppenheimer–Phillips 
(OP) tepkimeleri kapsamında soğurulmaktadır.
Erbiyum (Er) ve Titanyum (Ti): Erbiyum (erbium) ve titanyum (titanium), LCF nükleer füzyon enerjisi 
modeli metal seçimleri olarak dikkat çekmektedir. Nükleer füzyon tepkimeleri ve termonükleer reaksiyonlar 
içerisine giren diğer parçacıklara göre çok daha büyük boyutlarda olan söz konusu metaller, döteronları (deu-
terons) etkilemek suretiyle birbirinden ayırmaktadır.
Döteryum (d): Döteryum (deuterium) çekirdeği bir nötron ve bir protondan ibarettir. Döteryum, LCF 
termonükleer reaksiyonları için can alıcı parçacık sayılmaktadır.
Döteron: Döteryum (deuterium) atomunun çekirdeğidir. Döteronlar (deuterons), LCF nükleer füzyonu 
için çok büyük bir önem taşımaktadır. Enerjetik döteronlar tarafından termonükleer kafes içindeki diğer dö-
teronlar parçalanarak gerçek nükleer füzyon etkileşmeleri oluşturulmaktadır. Ayrıca, döteronlar da sıyırma 
tepkimeleri ve transfer reaksiyonları (stripping reactions) sonucu parçalanmaktadır.
Hidrojen-3 (trityum): Döteron - döteron (deuteron - deuteron) nükleer füzyonu neticesi arta kalan bir 
proton ile birlikte oluşabilmektedir. Trityum (tritium) çekirdeği bir proton ve iki nötrona sahip olup, ayrıca 
triton (physics) olarak da adlandırılmaktadır.
Helyum-3 (3He): Döteron - döteron nükleer füzyon reaksiyonunda arta bir nötron
(neutrons) ile beraber hasıl olabilen bir parçacıktır. Helion ismi de verilen helyum-3 (helium-3) çekirdeği, 
iki proton ve bir nötron ihtiva etmektedir.
Alfa parçacığı: Normal helyum çekirdeği, iki proton ve iki nötrondan meydana gelmektedir. Alfa parçacığı 
(α) (alpha particle), tipik nükleer füzyon reaktörleri ünitelerinde çok defa döteryum ve trityum ile beraber 
parçalanmaktadır. Ayrıca, alfa parçacıkları LCF nükleer füzyon tepkimeleri sonucu da ortaya çıkmaktadır.
Gama ışını (Ϫ): Aşırı derecede enerjik olan gama ışınları, diğer bir deyimle, yüksek enerjili fotonlar; metal 
kafes içerisinde nükleer füzyon reaksiyonları ve termonükleer tepkimeler başlatarak döteronların parçalan-
masını sağlamaktadır.

Karbonsuz çevre dostu nükleer füzyon reaktörleri genellikle iki farklı hidrojen izotopu kullanmaktadır. Söz 
konusu hidrojen izotopları; bir proton ve iki nötronlu döteryum izotopu ile bir proton ve iki nötronlu trit-
yum izotopudur. Döteryum ve trityum izotopları, iki proton ve iki nötronlu helyum çekirdeği içinde nükleer 
kaynaşma – nükleer birleşme, bir başka deyişle nükleer füzyon proseslerine uğramak suretiyle bir nötronun 
açığa çıkmasına neden olmaktadır. Klasik nükleer füzyon reaktörleri, alfa parçacıklarının oluşması neticesi 
oluşan enerjinin nükleer plazma sistemini ısıtması prensibine dayanmaktadır. Günümüzde nükleer plaz-
ma içinde çok daha fazla nükleer tepkimeler ve nükleer reaksiyonlar yaratılarak önemli olan net güç üreti-
mi kazancı hedeflenmektedir. Ancak, net termo nükleer güç üretimi verimi ise ne yazık ki sınırlı düzeyde 
kalmaktadır. Füzyon reaktörleri aşırı derecede sıcak olan nükleer plazmalar oluştursa bile alfa parçacıkları 
enerjinin çoğunu transfer etmeyerek ilave döteryum çekirdekleri için harcamaktadır. Bir nükleer füzyon re-
aktörü ünitesinin net enerji kazanımı için alfa parçacıkları ve döteryum çekirdeklerinin mümkün olduğunca 
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doğrudan etkileşmelerinin sağlanması zorunlu görülmektedir. Bilim insanları 1950’li yıllarda çeşitli manye-
tik sınırlamalı füzyon (magnetic confinement fusion - MCF) makineleri geliştirmiştir. Örneğin, Andrei 
Sakharov’un keşfi tokamak tasarımı nükleer füzyon reaktörü ve Lyman Spitzer’in buluşu olan stellarator di-
zaynı termonükleer tesis dikkat çekmiştir. Dizayn farklılıklarına rağmen o zamanlar her iki nükleer füzyon 
tasarımı ile de istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Nükleer plazma oluşumu için gazın yeterince ısıltılması ve 
nükleer füzyonu başlatmak için gazın manyetik olarak sıkıştırılması sağlanmasına rağmen arzulanan netice 
alınamamıştır.

Atalet sınırlandırma füzyon (inertial confinement fusion - ICF) makinası ise 1970’li yıllarda popüler hale 
gelmiştir. ICF nükleer füzyon reaktörleri kapsamında doğrudan yüksek basıncı körükleyerek hedef yüzeyi-
nin sıkıştırılması ya da dolaylı yüksek basınç altında target kabınının enerjik hale getirilmesi için lazerler ve 
iyon demetleri kullanılmıştır. Manyetik sınırlamalı füzyon MCF reaksiyonlarından farklı olarak nükleer füz-
yon tepkimeleri saniye, hatta dakika ve bazı zamanlar da süresiz bir gün boyunca sürmüştür. Tesiste target 
sökülmeden önce ise atalet sınırlandırma füzyon (inertial confinement fusion - ICF) tepkimeleri, mikro-
saniye mertebesinden daha az bir süre devam ederek nükleer füzyon reaksiyonları son bulmuştur. MCF ve 
ICF tipi termonükleer tesisler içeriğinde nükleer füzyon reaksiyonları gerçekleşebilmesine rağmen nükleer 
füzyon tepkimelerinin başlatılması ve sürdürülmesi için yeterli enerjiye ulaşılması mümkün olmamaktadır. 
Manyetik hapsetme füzyonu (magneto-inertial fusion - MIF) modeli gibi hibrit nükleer füzyon türleri 
sınıfından olan termonükleer reaktörler de aynı sorunlar ile karşılaşmaktadır. Diğer taraftan, çevreci nük-
leer füzyon reaktörleri termonükleer yakıtları da çok büyük miktarlarda trityuma gereksinim duymaktadır. 
Trityum izotopu temini açısından en güvenilir kaynağı ise baz yüklü karbonsuz nükleer fisyon reaktörleri 
oluşturmaktadır. Ayrıca, doğa dostu inovatif nükleer füzyon santralleri kurulması çalışmalarının olumlu 
yönde ilerlemesi halinde yeni nesil nükleer fisyon santralleri gelişimi yönünden ciddi bir dezavantajın orta-
ya çıkması da beklentiler arasında sayılmaktadır. 

Öte yandan, Coulomb bariyeri (Coulomb barrier) nedeni ile atom çekirdeklerinin nükleer kaynaşması – 
nükleer birleşmesi yani nükleer füzyon olayı gerçekleşmesi çok küçük bir nükleer tesir kesiti (cross section) 
içerisinde meydana gelmektedir. Böylece, iki parçacığın nükleer kaynaşma tepkimeleri ve nükleer füzyon 
reaksiyonları içine girmesi olasılığı da oldukça düşük düzeylere indirgenmektedir. Nükleer plazma sıcaklığı 
rakamının devasa 100 milyon oC derece santigrat düzeyine kadar yükseltilmesi durumunda etkileşme tesir 
kesitinin artırılması ihtimali de doğmaktadır. Söz konusu sıcaklıkta nükleer plazmanın sınırlandırılması ve 
limitlenmesi için ise yoğun inovatif termonükleer füzyon enerjisi Ar-Ge çalışmaları yürütülmesi zorunlu 
kabul edilmektedir. Ayrıca, nükleer plazma içeriğinde çok yüksek sıcak füzyon (hot fusion - thermonuc-
lear fusion) elde edilmesi bağlamında milyarca dolar finansman olanakları sağlanması ve termonükleer 
Ar-Ge faaliyetleri için 10 - 20 yılı kapsayan uzunca bir süreye de gerek duyulmaktadır. Yeryüzünde sıcak 
füzyon oluşturulması, bir başka deyimle, dünyada bilim insanları tarafından suni güneş yaratılması için 
çok büyük engellerin aşılması gerekmektedir. Öte yandan, nükleer füzyon reaktörü komplekslerinin uzay 
araçları yolculuklarında kullanımı yönünde sorunlar da bulunmaktadır. Örneğin, çok büyük boyutları olan 
tokamak tipi termonükleer reaktör ünitesi ile stellarator tasarımı nükleer füzyon kompleksi elektrik üretim-
leri sistemlerinin robot uydulara yüklenmesi imkansız kabul edilmektedir. Nükleer füzyon makineleri ve 
donanımlarının büyüklüğü karşısında mikro inovatif nükleer fisyon reaktörleri uzayda sürdürülebilir güç 
üretimleri açısından önemli bir alternatif olarak belirmektedir. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tara-
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fından kağıt havlu rulosu boyutunda zenginleştirilmiş uranyum-235 (U-235) yakıtlı yenilikçi mini nükleer 
fisyon elektrik reaktörü ünitesi 2018’de Nevada Ulusal Güvenlik Sahası (Nevada National Security Site 
- NNSS) içerisinde denenmiştir. Test edilen inovasyona dayalı küçük nükleer fisyon güç reaktör kompleksi 
Kilopower reaktörü adı ile anılmaktadır. Mini Kilopower elektrik reaktörü, 10 kilowatt’lık nükleer güç üre-
timi temin etmektedir.
Ancak, son derece yüksek radyoaktiviteli zenginleştirilmiş uranyum-235 (U-235) yakıtlı robot uydu ara-
cının uzaya gönderilmesi sırasında çok sıkı ilave nükleer güvenlik ve nükleer emniyet tedbirleri ile birlikte 
radyasyon güvenliği önlemleri alınması gerekliliği ise çok ciddi bir dezavantaj sayılmaktadır. Ayrıca, zen-
ginleştirilmiş U-235 maliyetleri rakamlarının çok yüksek seviyelere kadar ulaşması da bir başka önemli 
olumsuzluk olarak değerlendirilmektedir.

Bazı kesimler açısından klasik sıcak füzyon oluşturulması yaklaşımları, umutsuz girişim ve boş bir fikir gö-
rüntüsü sergilemesine karşın günümüzde karbonsuz füzyon  enerjisi kazanımı ve doğa dostu termo nükleer 
güç üretimi üniteleri kurulması çalışmaları güncelliğini korumaktadır. Örneğin, kafese limitlenmiş füzyon 
(lattice confinement fusion- LCF) teknolojisi sayesinde yenilikçi nükleer füzyon enerjisi elektrik üretim-
leri gerçekleştirilmesi olası görülmektedir. Örneğin, küçük boyutlu, hafif ve teferruatlı donanımları olmayan 
LCF termonükleer enerji kökenli kompakt nükleer füzyon reaktörü ile çalışan uzay araçları yapımları hız 
kazanmaktadır. LCF füzyon teknolojisi kapsamında çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunan hidrojen 
atomunun izotopu döteryum önem taşımaktadır. LCF termonükleer füzyon tekniği içeriğinde özellikle dö-
teryumla satüre edilmiş erbiyum ve titanyum metalleri öne çıkmaktadır. Denemelerde erbiyum ve titanyum 
elementleri; ya döteryum ile ya da elektronlarından arınmış döteryum atomları olan döteronlar (deuterons) 
vasıtasıyla doygun ve satüre hale getirilmektedir. Söz konusu düzenli kafes yapısı sayesinde döteronların yu-
valanması için metaller arasında eşit tarzda konumlandırılan yerleşim yerleri oluşmaktadır. Kafes yapı içe-
risinde düzenli ve doğal biçimde metal bulunması nedeniyle yukarıda belirtilen durum olası kılınmaktadır.

Tokamak dizaynı nükleer füzyon reaktörü veya stellarator tasarımı termonükleer üniteler içindeki döteron-
ların yoğunluğu metreküp başına 1014 olmak üzere sınırlı seviyede kalmaktadır. Atalet limitlendirme füz-
yon (inertial confinement fusion - ICF) makineleri içerisinde ise döteron yoğunlukları aniden metreküp 
başına 1026 düzeyine kadar fırlamaktadır. Erbiyum, metaller kapsamında döteronları süresiz tutulabilmekte 
ve döteron yoğunlukları da metreküp başına yaklaşık 1023 seviyesine kadar çıkmaktadır. Manyetik sınır-
lamalı füzyon (magnetic confinement fusion - MCF) reaktörü sistemlerine kıyasla atalet sınırlandırma 
füzyon (inertial confinement fusion - ICF) makinası, daha büyük döteron yoğunluklarına ulaşmaktadır. 
Ayrıca, erbiyum ve titanyum metallerinin oda sıcaklığında çok sayıda iyon tutabilme yeteneği de son dere-
ce önemli bir özellik taşımaktadır. Döteronla satüre olmuş metal, nötr yüklü bir nükleer plazma meydana 
getirmektedir. Tüm pozitif yüklü döteronlar, elektron perdelemesi ile metal kafes içerisinde sınırlandırıl-
maktadır. Söz konusu perdeleme ve sınırlama sayesinde parçacıkların direkt etkileşme olasılıkları artırılarak 
sürdürülebilir füzyon reaksiyonları ve güçlü termonükleer tepkimeler yaratılmaktadır.

Elektron perdelemesi olmaması halinde ise iki döteronun birbirini itme ihtimali daha yüksek düzeylere eriş-
mektedir. Yoğun biçimde perdelenen döteronların soğuk plazması ve metal kafes kullanılması aynı zaman-
da Dynamitron elektron demeti hızlandırıcısı (Dynamitron electron-beam accelerator) devreye alınması 
suretiyle nükleer füzyon prosesinin ivme kazanması sağlanabilmektedir. Elektron demeti tantal (tantalum) 
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targete çarptığında gama ışınları oluşmaktadır. Böylece, titanyum deuterit ve erbiyum deuterit ihtiva eden 
önceden küçük şişelere doldurulmuş numuneler ışınlanmaktadır. Gama ışını enerjisi 2.2 megaelektron volt 
(MeV) düzeyine ulaştığı zaman metal metal kafes içindeki döteronlar birbirine çarparak döteronu proton 
ve nötron halinde parçalamaktadır. Meydana gelen nötronun bir başka döterona çarpma olasılığı da art-
maktadır. Bu durum ıstaka ile bilardo topunun hızlanarak diğer bilardo topuna çarparak hızlandırılmasına 
benzetilmektedir. Ortaya çıkan enerjetik döteron ise ya perdelenmiş füzyon (screened fusion) ya da trans-
fer reaksiyonu (stripping reaction)’na uğramaktadır. Perdelenmiş füzyon kapsamında kafes içinde enerjetik 
döteronun diğer bir detoronla birleştiği gözlenmektedir. Füzyon reaksiyonu; ya bir helyum-3 çekirdeği ve 
arta kalan bir nötron ile ya da hidrojen-3 çekirdeği ve arta kalan bir nötronla oluşacaktır. Söz konusu nük-
leer füzyon ürünleri alfa parçacığı yaratarak diğer döteronlar ile birleşebilmekte veya bir başka helyum-3 ve 
hidrojen-3 çekirdeği ile kaynaşabilmektedir. Ortaya çıkan nükleer reaksiyonların her biri füzyon olaylarının 
körüklenmesi ve ateşlenmesine olanak tanımak suretiyle enerji açığa çıkmasına neden olmaktadır. Transfer 
reaksiyonu (stripping reaction) içeriğinde ya titanyum ya da erbiyum gibi bir atom, döterondan proton veya 
nötron transfer etmektedir.

Böylece, proton veya nötronu yakalamaktadır. Erbiyum, titanyum ve diğer daha ağır atomlar, protonun 
pozitif yüklü çekirdeği itmesi (Oppenheimer–Phillips OP reaksiyonu) nedeniyle tercihan nötronu soğur-
maktadır. Teorik olarak mümkün olmasına rağmen belirtilen durum deneyde gözlenmemektedir. Elektron 
perdelemesi çerçevesinde ise erbiyumun tolyum haline dönüşmesi veya talyumun vanadyuma transfor-
masyonu sayesinde proton yakalaması sağlanabilmektedir. Transfer reaksiyonlarının her ikisi ile de faydalı 
enerji elde edilebilmektedir. Nötron spektroskopisi (neutron spectroscopy) kullanılarak erbiyum deutorit 
ve titanyum deutorit numuneler ile yerine getirilen deneyde gerçek bir nükleer füzyon hadisesi gözlendiği 
ortaya çıkmaktadır. Söz konusu teknikle füzyon reaksiyonlarında meydana gelen nötronlar dedekte edil-
mektedir. Döteron - Döteron füzyonu bir helyum-3 çekirdeği ve bir nötron oluşturduğu zaman nötronun 
enerjisi 2.45 MeV düzeyinde bulunmaktadır. Böylece, 2.45 MeV’lik nötron dedekte edilmesi ise nükleer 
füzyon olayının gerçekleştiğini işaret etmektedir. Yapılan deneyin sonuçları Fizik Dergisi Physical Review 
C’de yayımlanmıştır. Döteronlar, 11 milyon oC derece santigrat sıcaklığında nükleer birleşme - nükleer kay-
naşma yani nükleer füzyon reaksiyonları ve tepkimelerine uğramaktadır. Füzyona uğrayan döteronlar, oda 
sıcaklığının biraz üstüne kadar ısıtılmasına karşın metal kafes ise çok daha soğuk bir sıcaklıkta kalmaktadır. 
Kafese limitlenmiş füzyon (lattice confinement fusion - LCF)’unda sadece yaklaşık mikrometre büyük-
lüğünde bir bölge ısıtılmaktadır. Manyetik sınırlamalı füzyon (magnetic confinement fusion – MCF) ve 
atalet sınırlandırma füzyon (inertial confinement fusion - ICF) reaktörlerinde ise tüm yakıt çok yüksek 
sıcaklıklara kadar ısıtılmaktadır. Bu durum MCF ve ICF termonükleer reaktörleri sistemlerine göre LCF 
nükleer füzyon ünitesi komplekslerini çok daha verimli kılmaktadır. LCF tipi nükleer füzyon tasarımı soğuk 
füzyon değildir. LCF dizaynı nükleer füzyon için hala enerjetik döteronlar gerekmekte olup, döteronların 
ısıtılması için nötronlar kullanılmaktadır. Ayrıca LCF nükleer füzyon teknolojisi, diğer füzyon enerjisi tasa-
rımlarının karşılaştığı ve başarılı olmalarının önleyen engellerin çoğunu da aşmaktadır.

Nötron geri tepme tekniği (neutron recoil technique) karşısında enerji yoğun Dynamitron kanalıyla oluşan 
nötronların döteronları soğutması ve enerji transfer edilmesi için çoğunlukla verimli radyoaktif kaynaklar 
kullanılmaktadır. Örneğin, reaksiyonları başlatmak için amerisyum - berilyum (americium - beryllium) 
veya kaliforniyum (californium-252) izotopik nötron kaynakları (isotopic neutron source) kullanılması da 
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dahil olmak üzere nötronların üretimi için daha düşük enerji yöntemleri de bulunmaktadır. Ayrıca, kendi 
kendine devam eden nükleer füzyon reaksiyonlarının oluşturulması da gerekmektedir. Kafes içerisine nöt-
ronların geri gönderilmesi bağlamında nötron yansıtıcı (neutron reflector) kullanımı olası görülmektedir. 
Karbon ve berilyum, nötron yansıtıcılarına örnek teşkil etmektedir. En olumlu ortamı sağlamak için bir baş-
ka seçenek ise fisyon yakıtı ile bir füzyon nötron kaynağını eşleştirmektir. Her şeye rağmen kafese limitlen-
miş füzyon ( lattice confinement fusion - LCF) reaksiyonları açısından verimliliğin artırılması için gerekli 
olan termonükleer proseslerin geliştirilmesi ve ilerletilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca, döteryumlu palladyum (palladium)’un elektroliz yoluyla yüklenmesi ve palladyum-gümüş alaşım-
lı ince bir duvar içerisinden döteryum gazının pompalanması vasıtasıyla da nükleer füzyon reaksiyonla-
rı ve termonükleer tepkimeler başlatılmaktadır. Deneyin daha sonraki safhasında hızlı nötronlar dedekte 
edilmektedir. Nötronların enerjisini ölçmek için yukarıda anlatılan aynı nötron spektroskopisi dedeksiyon 
yöntemi ve prosesi, elektroliz düzeneği deneyinde de kullanılmaktadır. Enerji ölçümleri ise oluşan nükleer 
füzyon reaksiyon türleri ve termonükleer tepkime çeşitleri hakkında bilgi vermektedir. Kafese sınırlı füzyon 
( lattice confinement fusion - LCF) enerjisi çalışmalarına dair diğer ABD kuruluşları da yoğun araştırmalar 
yürütmektedir. 

Örneğin, Kaliforniya Eyaleti’nde konuşlu Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı (Lawrence Berkeley 
National Laboratory - LBNL), Google Araştırma (Google Research) fonları vasıtasıyla elektron perdelemesi 
nükleer füzyon enerjisi deney düzeneği kapsamında benzer olumlu sonuçlara ulaşmıştır. Ayrıca, Maryland 
Eyaleti’nde bulunan Naval Surface Warfare Center, Indian Head Division Merkezi bilim insanları da 
LCF nükleer füzyon enerjisi içeriğinde elektrokimyasal bir yaklaşım kullanarak umut veren sonuçlar elde et-
mektedir. LCF nükleer füzyon enerjisinin pratikte uygulanması bağlamında verimli ve kendi kendine devam 
eden termonükleer reaksiyonlar gerekmektedir. Yapılan deneylerde ilk adım olarak sadece yukarıda ifade 
edilen hedefe ulaşılması amaçlanmaktadır. Sonuçta, nükleer füzyon reaksiyonları ve termonükleer tepki-
meler önemli ölçüde artırılması halinde karbonsuz LCF nükleer füzyon teknolojisi sayesinde yeryüzünde 
sürdürülebilir, temiz, doğa dostu, çevreci ve yeşil nükleer enerji oluşturulması yolu açılarak gelecekte çok 
uzun uzay araçları yolculukları ile birlikte dünyadaki konutların ve işyerlerinin karbondioksit emisyonları 
olmayan baz yüklü termo nükleer güç kullanması olanağı da sağlanacaktır.
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ÇERNOBİL	NÜKEER	SANTRAL	KAZASININ	36.	YILINDA	DURUM?

Yüksel Atakan Dr., Radyasyon fizikçisi, Almanya, ybatakan3@gmail.com

Giriş

Çernobil’de 1986 kazası sırasında 4 çalışan ve 2 yeni yapılmakta olan reaktör bulunuyordu. 4 nolu reaktörde 
kaza sonrası reaktör kalınıtısı, daha sonra bir lahit şeklinde kapatılmış olup, diğer 3 reaktör de artık çalışmı-
yor. 2 yeni yapılacak reaktörlerin ise yapımı daha o zaman durdurulmuştur.
25 Şubat 2022 günü haberlerinde, Çernobil çevresinde saatte 10 mikro Sievert‘lik oldukça yüksek radyasyon 
doz hızının ölçüldüğü bildirildi. Ukranya yetkilisi bunun bugün dahi 1986 kazası sonucu kirlenen yüksek 
radyoaktiviteli toprağın çok sayıda askeri araçla toz duman edilmesiyle olabileceğini, halk için herhangi 
bir etkinin olmayacağını bildirdi. Bunu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) da doğruladı /6,7,8/. 
Rusya/Ukranya 2022 savaşında Çernobil’deki radyasyon aletlerinin kontrolünü önce Rusya üstlenmiş ise de 
sonradan kontrol tekrar IAEA‘ya devredildi.
Gerek kazanın oluşumu gerekse daha sonraki gelişmeler ve ölçümler Çernobil kazasının 30. Yıl dönümün-
deki yazımızda ayrıntılarıyla bulunuyor. Son yıllarda bu durumda önemli bir değişiklik olmadığından 30.yıl 
yazımızı biraz değiştirerek aşağıda sunuyoruz.

Kazanın oluşu

Bilindiği gibi, 26 Nisan 1986 günü Ukrayna Çernobil’deki 4 No.lu reaktörde çok büyük bir kaza oldu. Kaza-
dan sonraki 10 gün içinde büyük miktarda radyoaktif madde atmosferde hava akımlarıyla kuzey yarım kü-
reye dağıldı. Radyoaktif maddeler özellikle Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ve bu arada Türkiye’ye de ulaştı. O 
günlerdeki yağış durumuna göre bu ülkelerin çeşitli bölgeleri radyoaktif maddelerden az ya da çok etkilendi.

Şekilde, kazadan hemen sonra radyoaktif maddeler-
le yüklü bulutların hava akımlarıyla Finlandiya’ya 
doğru taşınması gösteriliyor.

Şekilde, Çernobil kaynaklı topraktaki radyo-
aktif bulaşmanın 1200 km yarıçaplı ülke ve 
bölgelere doğru etkisi görülüyor.
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Şekilde, Çernobil reaktörünün kazadan sonraki durumu 
görülüyor.

Çernobil’den yayılan radyoaktif sezyum ile Avrupa 

ülkeleri topraklarındaki bulaşma artımı ( % fazlalık 

olarak, 1998)

26 Nisan 1986’daki Çernobil kazasından bugüne kadar geçen zaman içinde birçok ülkede, UAEA1, UNS-
CEAR2, TAEK3 kurumlarında, üniversitelerde ve bir çok bilimsel araştırma merkezlerinde sayısız çalışma, 
araştırma ve yayın yapıldı, yapılıyor. Çernobil karayıkımı (felaketi) özellikle Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya 
halklarında onarılması güç radyolojik, sağlık ve sosyoekonomik sonuçlar doğurdu. Daha düşük miktardaki 
radyoaktif maddelerin etkilediği diğer ülkelerde ise Çernobil kazası, elektriğin, nükleer santrallar yoluyla 
üretimindeki riski ortaya çıkararak bu konuda tüm dünyada tartışmalar başlattı.Bir çok ülke nükleer enerji 
programını yeniden gözden geçirdi ve değişiklik yaptı. Olabilecek benzer kazalara karşı alınacak önlemle-
ri belirledi, yeni ivedi savunma programları hazırladı, yasa ve yönetmelikleri değiştirdi. Örneğin Türkiye, 
diğer ülkelerdeki olası kazalar sonucu ülkemize ulaşabilecek radyoaktif maddeleri tüm illerde ölçebilen ve 
ölçüm değerlerini anında Ankara merkeze (TAEK) aktaran bir Radyasyon Erken Uyarı Sistemini (RESA) 
gerçekleştirdi.

Kaza nasıl oldu?

Çernobil’de, her biri 1000 MW gücünde, kaynar sulu ve grafit moderatörlü (grafitin işlevi nötronları soğu-
rarak reaktör gücünü düzenlemek) RBMK 1000 tipi 4 reaktör bulunuyordu. 26 Nian 1986’daki büyük kaza 
bunlardan 4 No.lu olanı, reaktör, yıllık normal bakım çalışmaları için planlı bir şekilde durdurulmaya çalı-
şılırken yapılan bir deneme sırasında oluştu. Kaza, işletme personelinin yaptığı büyük yanlıştan kaynaklan-
mış, reaktöre soğutma suyu basan ana pompalar durdurulurken, grafitli kontrol çubukları da yukarı çekile-
rek reaktör kritik üstü duruma sokulmuştur. Kesinlikle uyulması gereken güvenlik uyarıları (sinyalleri) ekip 
tarafından etkisiz duruma sokulmuş ve kaza ardı sıra iki patlamayla başlamış, kontrolsuz haldeki zincirleme 
nükleer tepkimeler sonucu bir anda çok büyük bir enerji ortaya çıkarak reaktördeki su buharlaşmış ve reak-
tör silindiri tepesinden patlamış ve binayı da çatıdan delmiştir.Bu sırada reaktörün gücünün bin kat arttığı 
hesaplanmaktadır.Yüksek sıcaklık nedeniyle reaktörün yakıt elemanları ergimiş, uranyum lava gibi santralın 
alt katlarına akarak taban ve duvarlardaki betonla kaynaşmış, ayrıca çok miktarda çeşitli radyoaktif madde 
santral içine, çevreye ve havaya ulaşmıştır.

1 UAEA: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
2 UNSCEAR: Birleşmiş Milletlerin Atomik Radyasyonun Etkilerini İnceleyen Bilimsel Alt Kurulu 
3 TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, www.taek.gov.tr (Bkz. Çernobil Dosyası 1 ve 7)
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O zamanki Sovyetler Birliği yönetimi Çernobil’deki kazayı saklamış ve kaza ancak 2 gün sonra İskandinav 
ülkelerindeki radyasyon ölçüm aletlerinin yüksek değerler göstermesiyle ortaya çıkmıştır. Kaza saklandığı 
için yakın çevredeki evler boşaltılmamış ve bu nedenle Çernobil çevresinde yaşayanlar radyasyondan aşırı 
ölçüde etkilenmişlerdir. Özellikle radyoaktif iyotun, çevrede yaşayan çocuklarda tiroit kanserine yol açtığı 
sonradan ortaya çıkmıştır. 2011“deki Fukuşima kazasında ise, Çernobil’deki yanlış yapılmamış, çevre, kaza-
nın olduğu gün boşaltıldığından yakınlarda yaşayan halkın etkilenmesi önlenmiştir.

Resimde, kazadan sonraki durum görülüyor.

3 Mayıs 1986 günü, normal ortalama doğal radyas-
yon dozlarının katları olarak Avrupa’da Çernobil 
kazası nedeniyle oluşan dozlar (Batı Türkiye’deki 
artım doğal radyasyon dozunun 0,024 ile 2,4 mSv 
katı kadar)

Çernobil kazasının benzeri, Batı‘daki reaktörlerde olabilir mi?

Çernobil kazası, Batı‘daki o zamanki teknikle yapılmış olan nükleer santrallarda dahi ortaya çıkamazdı, 
çünkü Çernobil tasarımlı bir NGS, daha proje döneminde ‚yapım için onay‘ alamadan geri çevrilirdi. Ayrıca, 
Batı NGS’larındaki otomatik sistemler, nötron akısını soğuran ve reaktörün kritik üstüne çıkmasını önleyen 
kontrol çubuklarını otomatikman kilitleyerek, personelin bunları yukarı çekmesi kendiliğinden engellenir-
di.

Çernobil Reaktör ve Çevresi 36 yıl sonra bugün ne durumda?

Çernobil’de kaza geçiren 4 No‘lu reaktör binası kazadan sonraki yıllarda kalın beton duvarlarla çevrilerek 
kapsüllenmişti. Sarkofag (lahit) denilen bu yapının duvarları aradan geçen 30 yılda yavaş yavaş dökülmeye 
yüz tuttuğundan bunu tümüyle içine alacak yarım silindir biçimindeki kalın çelik bir kılıfın yapımı bugün 
sürüyor. 2017’de bitirilmesi planlanan bu yapının maliyeti 2,1 milyar Avro’yu geçecek (Önce hesaplananın 3 
katı). Bu paranın büyük bir bölümünü G7 ülkeleriyle Rusya karşılıyor.
Çernobil reaktörünin 30 km yarıçaplı çevresi yasak bölge olup buranın toprağında, yerine göre farklı mik-
tarlarda, en çok bulunan radyoaktif madde sezyumun Cs 137 radyoizotopudur. 30,5 yıl yarılanma süresi 
olan Cs 137, aradan geçen 30 yılda yarıya inmiştir. Bunun, zamanla gitgide azalarak, doğal düzeye inebilmesi 
için daha 200 yıl gerekiyor.
30 km yarıçaplı yasak bölgeden 400.000 kişi uzaklaştırılmıştı. Cs 137, eskiyen lahitten bugün de Cs 137 toz 
tanecikleri halinde çevredeki havaya sızıyor. Saç çatının çökmesi de söz konusu.
Reaktör binasının yeni kılıfı, 25.000 ton çelikten olacak ve 100 yıl dayanacak şekilde yapılıyor.
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Resimde arkada beton duvarlarla kapsüllenmiş eski yapı (sarkofag) ve bunu içine alacak yarım silindir biçi-
mindeki kalın çelik yapının bir bölümü görülüyor.

Şekil 1: Çernobil ve çevresinin toprağındaki sezyum 137’nin dağılım miktarları kiloBe-

cquerel/m2 olarak gösteriliyor /4/ (Yukarıdan aşağıya): Beyaz Rusya, Rusya, Reaktör 

harabesi, Çernobil, Ukrayna, Topraktaki Sezyum 137, 1480’den çok, 555-1480...)

Şekil 2‘de görüldüğü gibi devasa kılıf, parçalar bitirilince 

raylar üzerinde yürütülerek, eski yapının üzerine yerleş-

tirilecek. Yeni güvenlik kılıfı (New Safe Confinement, 

NSC) denilen bu devasa yarım silindirin genişiliği 260 m, 

uzunluğu 165 m ve yüksekliği de 110 m. Bunun silindirik 

tavanında, bir çok sanayi binalarında olduğu gibi raylı 

vinçler bulunacak ve ileride yeni kılıf yerine konulduktan 

ve dışarıyla ilişkisi hava kaçırmayacak şekilde kesildikten 

sonra, eski binanın sökülmesine ve içindekilerin taşın-

masına başlanabilecek. Bu işlerle ilgili yeni teknikler 

geliştirilecek.

Şekil 2: Çernobil lahitine, yeni çelik kılıf /4/ (Yukarıdan aşağıya:Devasa Yapı: Çernobil’deki ha-
rabenin nasıl mantolanacağı, 1: Şimdiki betondan yapı (lahit) yıllardır dökülüyor, 2: Şimdiki 
lahit yakında, yeni kılıfın hazır parçalardan nasıl birleştirileceği, 3: Yapımı bitirildikten sonra 
yarım silindir şeklindeki kılıf raylar üzerinde yerine yerleştirilecek, solda: karşılaştırmak için, 
New York’taki Özgürlük Heykeli görülüyor).
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Çernobil radyoaktivitesinden Türkiye halkı ne kadar etkilendi?

Yetişkinler için yaşam boyu (ortalama 70 yıl göz önüne alınıyor) dozu olarak, Doğu Karadeniz’in kırsal 
kesimi için hesapladığımız 6 mSv’lik ortalama değerin /bkz.5/, daha düşük dozların alındığı diğer bölgeleri 
de kapsadığı varsayılarak, Türkiye geneli için ‘bu güvenlik eklemesiyle’ birlikte, Çernobil radyoaktivitesinin 
Türkiye’deki insanların vücutlarında oluşabilecek yaşam boyu doğal radyasyon dozunu: 6 / (2,4 x 70) = % 
4 kadar yükseltebileceği beklenebilir. % 4’lük bu ek miktar ise bir yıllık ortalama doğal radyasyon dozunun 
değişim aralığında kalıyor (1-10 mSv). Ancak bunlar ortalama değerler olup önemli olan aşırı dozların oluş-
tuğu çay ve fındık işçilerinin aldığı dozlardır. Sayıları 100.000 varan bu işçilerin gerçekten almış oldukları 
dış ve iç radyasyon dozları, böyle büyük bir kazaya hazır olunmaması (kadro ve alet yetersizliği) sonucu 
sistematik ve kapsamlı olarak ilgili bölgelerde belirlenememiştir.

Şekil 3 : Çay torbalarının taşınışına bir örnek. 1986’da çay işçilerinin bu yakın temas sonucu dıştan 
aldıkları radyasyon dozları, personel ve alet yetersizliğinden, kapsamlı ölçüm yapılamadığı için belirle-
nememiştir/5/.
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Özetle sonuç

Almanya ve Türkiye genelinde Çernobil’in etkisinden kaynaklanan radyasyon dozu miktarı, doğal rad-
yasyon dozunun % 1,5 ve % 4’ü dolayında olduğu kestirilebilir. Bir başka deyişle, Çernobil radyoaktivitesi 
sonucu, halkın sürekli etkilendiği doğal radyasyon dozuna bu miktarda ek bir radyasyon dozu oluşmuştur 
(Ayrıntılar için Bkz /5/). Bu doz miktarları, vücudun doğal kaynaklardan sürekli aldığı dozun değişim 
aralığında (kişi başına yılda:1-10 mSv) kaldığından, Çernobil’in vücutta belirgin bir hasar oluşturması 
beklenmiyor. Ancak aşırı radyoaktivitenin ölçüldüğü belirli yörelerdeki insanlarda (örneğin Doğu Kara-
deniz bölgesindeki çay ve fındık işçilerinde) etkinin ne ölçüde olduğunun belirlenebilmesi için, bilimsel 
araştırmacıların katılımıyla kapsamlı, uzun süreli (10-30 yıl gibi) epidemiyolojik çalışmaların yapılmasını 
gerekiyordu. Bu gibi bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ise Türkiye’de bugüne kadar yapılmamıştır. Doğu 
Karadeniz bölgesinde bulunan çok sayıdaki çay fabrikasında çalışan sayıları 100.000’i geçen çay işçileri-
nin sırtlarında taşıdığı çuvallardan (bkz.Şekil 3) ya da fabrikalardaki bantlardaki yüksek radyoakitiviteli 
çaylardan ‘doğrudan radyasyonla’ ne kadar etkilendiği, o zamanlar Çernobil kazasına hazırlıksız yakalanan 
Türkiye’de personel ve alet yetersizliğinden ölçülememiş, doz ve riskler hesaplanamamıştır.

Öte yandan vücudumuzdaki doğal radyoaktif maddelere rağmen hücreler, başlangıçtan beri sağlıklı olarak 
yaşamayı sürdürüyorlar. Çernobil kaynaklı, genellikle düşük düzeyde ve yıllar geçtikçe gitgide azalan 
dozların etkisiyle hücrelerde olabilecek bozulmaların, doğal radyasyon dozlarındaki değişimlerle ortaya 
çıkabilecek bozulmalarla birlikte gözönüne alınması gerekir ki böyle bir bozulma gözlenemiyor. Buradan 
hücrelerin bu çeşit küçük doz değişimlerine karşı koruyucu mekanizmaları olduğu, bunları etkisiz bırak-
tığı ve belki de bu nedenle sağlıklı yaşadığımız sonucu çıkarılabilir (Düşük dozlarla ilgili ayrıntılar için 
bkz./5/). Bu sonuç kuşkusuz, aşırı dozlar için geçerli değil. Örneğin, Çernobil çevresindeki çocukların 
kazanın ilk günlerinde aşırı iyot 131 dozu almaları ve sonraki yıllarda tiroit kanserine yakalanmaları gibi.

Kaynaklar

/1/ Reaktor Unfall Tschernobyl, BfS, Maerz 2016

//2/ TBMM Çernobil Araştırma Komisyonu raporu(1994)

/3/ www.taek.gov.tr Çernobil 20.yıl dosyaları /4/ Spiegel, 23.04.2016 Holger Dambeck

/5/ Radyasyon ve Sağlığımız kitabı, Y.Atakan, Nobel Yayınları 2014 https://www.nobelkitap.com/kitap_113005_rad-

yasyon-ve-sagligimiz.html

/6/ https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_66130/current-status-of-nuclear-power-installations-in-ukraine 

/7/European Radiological Data Exchange Platform (EURDEP).

/8/4. NÜKLEER ENERJİ : NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARI (NGS), RADYASYON GÜVENLİĞİ, NÜKLEER KA-

ZALAR – Fizik Y. Müh. Dr. Yüksel Atakan (radyasyonyatakan.com)

Birimler:

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

Sievert(Sv): Radyasyon doz birimi olup 1 Sv= 1Joule/kg; Aslında 1 Sievert’lik doz, günlük yaşamda çok küçük bir 

doz olmakla birlikte, hücrelere enerji aktarımında ise çok büyük etkisi olduğundan bunun binde biri olan miliSv 

(mSv) kullanılıyor. Örneğin 1 yılda vücudumuzun aldığı doğal radyasyon dozu ortalama olarak kişi başına 2,4 

mSv’dir.

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_66130/current-status-of-nuclear-power-installations-in-ukraine
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_66130/current-status-of-nuclear-power-installations-in-ukraine
https://www.radyasyonyatakan.com/bolum/nukleer-enerji-nukleer-guc-santrallari-ngs-radyasyon-guvenligi-nukleer-kazalar
https://www.radyasyonyatakan.com/bolum/nukleer-enerji-nukleer-guc-santrallari-ngs-radyasyon-guvenligi-nukleer-kazalar
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Duyurular

1.	36.	ULUSAL	FİZİK	KONGRESİ

36. Uluslararası Fizik Kongresi 1 -5 Eylül tarihleri arasında Bodrum “Heredot Kültür
Merkezi’nde düzenlenecektir.
Ayrıntılı bilgi için; http://tfd.com.tr/Haber/1/TFD-36--Uluslararasi-Fizik-Kongresi.html

2.	ULUSAL	PARÇACIK	VE	DEDEKTÖR	YAZ	OKULU(UPHDYO-XIV)

TÜRK FİZİK DERNEĞİ(TFD) tarafından 14. Organize edilen “Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve De-
dektörleri Yaz Okulu(UPHDYO-XIV)” 8 – 11 Eylül 2022tarihinde Heredot Kültür Merkezi, Bodrum–
MUĞLA’ da düzenlenecektir. Etkinliğe katılım sağlayacak Fizik Mühendisliği öğrencilerinden odamız 
üye olanlara destek sağlanacaktır. Başarılı bir yaz okulu olmasını diliyoruz. 

Yaz Okulu ile ilgili ayrıntılı bilgi için; https://uphdyo14.org/

http://tfd.com.tr/Haber/1/TFD-36--Uluslararasi-Fizik-Kongresi.html
https://uphdyo14.org
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TMMOB	den	Haberler
DOĞAYI	VE	TARIMI	YOK	EDEN	MADENCİ-
LİĞİ	DEĞİL,	ÜRETEN	ZEYTİNLİKLERİMİZİ	
KORUYALIM
02.03.2022

1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan-
ve tüm zeytinlikleri maden sahası haline getirerek 
yok olma tehlikesiyle yüz yüze bırakan yönetme-
lik değişikliğine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından 2 Mart 2022 ta-
rihinde basın açıklaması yapıldı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/dogayi-ve-tari-
mi- yok-eden-madenciligi-degil-ureten-
zeytinliklerimizi-koruyalim

TMMOB	VE	BAĞLI	ODALARI	ZEYTİNLİKLE-
RİN	MADEN	SAHASINA	DÖNÜŞTÜRÜLME-
SİNİN	 ÖNÜNÜ	 AÇAN	 YÖNETMELİK	 DEĞİ-
ŞİKLİĞİNE	KARŞI	DAVA	AÇTI
07.03.2022

1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak 
yürürlüğe giren ve ülkemizdeki mevcut zeytinlik-
lerin Madencilik faaliyetleri kapsamında söküle-
bilmesini sağlayacak olan yönetmelik değişikliğine 
karşı TMMOB ve Bağlı odaları tarafından dava açıl-
dı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ve-bagli-
odalari-zeytinliklerin-maden-sahasina-
donusturulmesinin-onunu-acan-yonetmelik

EŞİT,	ÖZGÜR,	BARIŞ	İÇİNDE	YAŞAMAK
MÜMKÜN!..
08.03.2022

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle TMMOB Ka-
dın Çalışma Grubu tarafından “Eşit, Özgür, Barış İçin-
de Yaşamak Mümkün” başlıklı basın açıklaması gerçek-
leştirildi. EŞİT, ÖZGÜR, BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK 
MÜMKÜN!...

http://www.tmmob.org.tr/icerik/esit-ozgur-baris-
icinde-yasamak-mumkun

http://www.tmmob.org.tr/icerik/dogayi-ve-tarimi-yok-eden-madenciligi-degil-ureten-zeytinliklerimizi-koruyalim
http://www.tmmob.org.tr/icerik/dogayi-ve-tarimi-yok-eden-madenciligi-degil-ureten-zeytinliklerimizi-koruyalim
http://www.tmmob.org.tr/icerik/dogayi-ve-tarimi-yok-eden-madenciligi-degil-ureten-zeytinliklerimizi-koruyalim
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ve-bagli-odalari-zeytinliklerin-maden-sahasina-donusturulmesinin-onunu-acan-yonetmelik
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ve-bagli-odalari-zeytinliklerin-maden-sahasina-donusturulmesinin-onunu-acan-yonetmelik
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ve-bagli-odalari-zeytinliklerin-maden-sahasina-donusturulmesinin-onunu-acan-yonetmelik
http://www.tmmob.org.tr/icerik/esit-ozgur-baris-icinde-yasamak-mumkun
http://www.tmmob.org.tr/icerik/esit-ozgur-baris-icinde-yasamak-mumkun
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ANKARA	 BÜYÜKŞEHİR	 BELEDİYE	 MECLİSİ	
CHP	 GRUBU	 ÜYELERİ	 TMMOB’Yİ	 ZİYARET	
ETTİ
15.03.2022

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup
Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu ve beraberindeki 
CHP’li meclis üyeleri 15 Mart 2022 tarihinde TMMO-
B’yi ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanımız Emin 
Koramaz ve Yürütme Kurulu üyelerimiz ile gündeme 
ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/ankara-
buyuksehir-belediye-meclisi-chp-grubu-uyeleri-
tmmobyi-ziyaret-etti

NÜKLEER	TESİSLERDE	YANGIN	GÜVENLİĞİ	
YÖNETMELİK	TASLAĞI	HAKKINDA	TMMOB	
GÖRÜŞÜ
22.03.2022

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan 
“Nükleer Tesislerde Yangın Güvenliği Yönetmeliği 
Taslağı” hakkında Birliğimizden istenen görüş 22 Mart 
2022 tarihinde NDK’ya gönderildi. Görüşümüz ve ekle-
rine haberin devamında ulaşabilirsiniz. 

http://www.tmmob.org.tr/icerik/nukleer-
tesislerde-yangin-guvenligi-yonetmelik-taslagi-
hakkinda-tmmob-gorusu

TMMOB	VE	MESLEKİ	DENETİM	KİTABI
YAYIMLANDI
31.03.2022

TMMOB tarafından oluşturulan Mesleki Denetim
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “TMMOB
ve MESLEKİ DENETİM” kitabı yayımlandı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ve-
mesleki-denetim-kitabi-yayimlandi

http://www.tmmob.org.tr/icerik/ankara-buyuksehir-belediye-meclisi-chp-grubu-uyeleri-tmmobyi-ziyaret-etti
http://www.tmmob.org.tr/icerik/ankara-buyuksehir-belediye-meclisi-chp-grubu-uyeleri-tmmobyi-ziyaret-etti
http://www.tmmob.org.tr/icerik/ankara-buyuksehir-belediye-meclisi-chp-grubu-uyeleri-tmmobyi-ziyaret-etti
http://www.tmmob.org.tr/icerik/nukleer-tesislerde-yangin-guvenligi-yonetmelik-taslagi-hakkinda-tmmob-gorusu
http://www.tmmob.org.tr/icerik/nukleer-tesislerde-yangin-guvenligi-yonetmelik-taslagi-hakkinda-tmmob-gorusu
http://www.tmmob.org.tr/icerik/nukleer-tesislerde-yangin-guvenligi-yonetmelik-taslagi-hakkinda-tmmob-gorusu
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ve-mesleki-denetim-kitabi-yayimlandi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ve-mesleki-denetim-kitabi-yayimlandi
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EMİN	KORAMAZ	YAZDI:	“GENEL	KURULLAR	
SÜRECİNDE	TMMOB”
01.04.2022

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 1 Ni-
san 2022 tarihli BirGün Gazetesi’ndeki köşesinde, genel 
kurullar sürecinde bulunan TMMOB ve bağlı odalarının 
geride bıraktığımız çalışma döneminde yürüttüğü
mücadele üzerine yazdı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-
yazdi-genel-kurullar-surecinde-tmmob

DİSK,	KESK,	TMMOB	VE	TTB	HEYETİ	CHP’Yİ	
ZİYARET	ETTİ
04.04.2022

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB heyeti CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Veli Ağbaba’yı ziyaret ederek yaklaşan 1 Mayıs gündemi-
ne ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/disk-kesk-
tmmob-ve-ttb-heyeti-chpyi-ziyaret-etti-0

TMMOB	YÖNETMELİKLER	KOMİSYONU	TOP-
LANTISI	GERÇEKLEŞTİRİLDİ
11.04.2022

TMMOB 47. Dönem Genel Kurulu hazırlıkları kapsa-
mında “TMMOB Yönetmelikler Komisyonu Toplantı-
sı”11 Nisan 2022  tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleş-
tirildi. 

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-
yonetmelikler-komisyonu-toplantisi-
gerceklestirildi

http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-genel-kurullar-surecinde-tmmob
http://www.tmmob.org.tr/icerik/emin-koramaz-yazdi-genel-kurullar-surecinde-tmmob
http://www.tmmob.org.tr/icerik/disk-kesk-tmmob-ve-ttb-heyeti-chpyi-ziyaret-etti-0
http://www.tmmob.org.tr/icerik/disk-kesk-tmmob-ve-ttb-heyeti-chpyi-ziyaret-etti-0
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-yonetmelikler-komisyonu-toplantisi-gerceklestirildi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-yonetmelikler-komisyonu-toplantisi-gerceklestirildi
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-yonetmelikler-komisyonu-toplantisi-gerceklestirildi
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TMMOB	AFET	SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
24.04.2022

TMMOB Afet Sempozyumu 20-21-22 Nisan 2022 tarihle-
rinde Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merke-
zi’nde (Selanik Cad. No:76, Çankaya/Ankara) hibrit olarak 
gerçekleştirildi.

Sempozyumda “A Salonu” yüzyüze ve çevrimiçi katılım ile 
sürdürülürken, “B Salonu” oturumları bütünüyle çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi.

TMMOB’YE	BAĞLI	ODALAR:	UNUTULMAZ	GE-
Zİ’Yİ	SELAMLIYORUZ	HİÇBİR	HUKUK	DIŞI	KA-
RAR	GEZİ	DİRENİŞİNİN	MEŞRUİYETİNİ	GÖLGE-
LEYEMEZ
26.04.2022

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Odalar, 
Gezi Davası’nın karar duruşması üzerine 26 Nisan 2022 
tarihinde “Unutulmaz Gezi’yi Selamlıyoruz. Hiçbir Hukuk 
Dışı Karar Gezi Direnişinin Meşruiyetini Gölgeleyemez” 
başlıklı bir açıklama gerçekleştirdi.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmobye-bagli-oda-
lar-unutulmaz-geziyi-selamliyoruz- hicbir-hukuk-disi-ka-
rar-gezi-direnisinin

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmobye-bagli-odalar-unutulmaz-geziyi-selamliyoruz-hicbir-hukuk-disi-karar-gezi-direnisinin
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmobye-bagli-odalar-unutulmaz-geziyi-selamliyoruz-hicbir-hukuk-disi-karar-gezi-direnisinin
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmobye-bagli-odalar-unutulmaz-geziyi-selamliyoruz-hicbir-hukuk-disi-karar-gezi-direnisinin
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