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SUNUŞ
Değerli meslektaşlarımız,
Eylül-Ekim dönemi odamız faaliyetlerine Çalışma Programında belirlenen hedeflere uygun olarak sürdürmeye devam etti.
Bu yıl yedinci FMO-GENÇ Yaz Eğitim Kampı’nı beş üniversiteden 25 Fizik, Nükleer Enerji ve Optik&Akustik mühendisliği öğrencilerinin katılımı ile 03-10 Eylül tarihleri arasında Antalya-Olimpos’da gerçekleştirdik. 101 öğrencinin başvuru yaptığı bu etkinliği önümüzdeki yıllarda da düzenlemeyi düşünmekteyiz.
Aldığımız geri dönüşümlerde, çok farklı konularda yapılan atölye çalışmaları ile öğrencilerimizin güzel bir
kamp geçireceklerini söyleyebiliriz.
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden gelen yazıya
istinaden D1 Temel Bina Akustik Uzmanlığı sertifika eğitimlerinin yanı sıra , D2 Tip Bina Akustik Ölçüm
sertifika eğitimlerinin de yapılması için bakanlıkla protokol imzalamak üzere başvuru yapıldı ve eğitimler
2023 yılında düzenlenmeye başlayacaktır.
En son 2019 yılında HİSAM ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “İş Sağlığı ve Güvenliği Fiziksel Etkenler Sempozyumu”nun yedincisini 25 Kasım’ da HİSAM ile birlikte HÜ Beytepe Kampüsü, Mehmet Akif Ersoy Salonunda gerçekleştireceğiz. Sempozyum programı son haline getirilerek yayınlandı. Sempozyum, Odamızın Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Şu ana kadar yüz kişinin kayıt yaptırdığı sempozyuma
200 kişinin katılım sağlayacağını düşünmekteyiz. Sempozyumumuz ücretsiz olup 25 Kasım tarihinde 9:00
– 17:30 arasında olacaktır.
Odamız tarafından düzenlenen Çevresel Gürültünün Yönetimi eğitimleri(A1 Tip, A2 Tip, B1 Tip), Bina
Akustik Uzmanlığı(D1 Tip) sertifika ilgili eğitimleri Eylül, Ekim ayları içerisinde yoğun olarak devam etmiştir. Üyelerimizin de bu eğitimlere iştirak etmelerini bekliyoruz.
Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan “Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”
ile ilgili uzman üyelerimiz tarafından hazırlanan görüş kuruma iletildi.
Değerli meslektaşlarımız odamızın iki ayda bir çıkarttığı FMO E-Bültenimizde yayınlamak üzere yazılarınızı, değerlendirmelerinizi ve görüşlerinizi bekliyoruz.
Sağlıklı günler dileklerimizle.
Dr. Abdullah ZARARSIZ
Yönetim Kurulu a.
Başkan
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FMO’ DAN HABERLER
VII. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, FİZİKSEL ETKENLER-MESLEK HASTALIKLARI”
SEMPOZYUMU
Odamız ve Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte
25 Kasım 2022 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Mehmet Akif Ersoy salonunda
“VII. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Fiziksel Etkenler-Meslek Hastalığı etkinliği düzenlenecektir.
Kayıtlar ücretsiz olup, etkinlik bir gün sürecektir.
Konuyla ilgili tüm paydaşları sempozyumumuza bekliyoruz.
Düzenleme Kurulu
Sempozyumun afiş ve programı aşağıda sunulmuş olup, kayıt için:
https://www.fmo.org.tr/vii-is-sagligi-ve-guvenligi-fiziksel-etkenler-meslek-hastaliklari-sempozyumu/
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VIII. FMO GENÇ YAZ EĞİTİM KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Geleneksel FMO-Genç Yaz Eğitim Kampımızın sekizincisi 3-10 Eylül 2022 tarihleri arasında, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Optik & Akustik Mühendisliği bölümlerinden 32 öğrencimizin katılımıyla Olympos/Antalya’da gerçekleştirildi. Çevre temasına odaklanan bu kampta, ‘İklim ve Çevre Felsefesi’, ‘Sürdürülebilirlik Neyi Sürdürüyor? – Kapitalist Düzenin Etiğinin Eleştirisi’ ve ‘İklim Değişikliğine Politik İktisat
Çerçevesinde Bakış’ atölyelerine ek olarak ‘Toplumsal Cinsiyet’, ‘Drama’, ‘Bilim Tarihi’ ve ‘Teknolojinin Çevreye
Etkileri’ atölyeleri yapıldı. FMO-Genç’in üretebileceği örgütlenme ve çevresel farkındalık politikalarına dair
bir proje yarışmasının da gerçekleştirildiği kampın sonunda ise Gezi Direnişi temalı bir afiş çalışması yapıldı.
Tüm eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve destek veren herkese katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
FMO Yönetim Kurulu

XIV. ULUSAL HIZLANDIRICI VE DEDEKTÖR YAZ OKULU
Odamızın da desteklediği Türk Fizik Derneği tarafından düzenlenen, XIV. Ulusal Hızlandırıcı ve Dedektör Yaz Okulu 8-11 Eylül 2022 tarihlerinde Bodrum-Heredot Kültür Merkezinde gerçekleşti. 40 öğrencinin katıldığı etkinlik dört gün sürdü ve 21 eğitmen belirlenen program çerçevesinde anlatımlar yaptı.
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MESLEK İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRENME MERKEZİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

T

MMOB Meslek İçi Eğitim ve Öğrenme Merkezi Çalışma Grubu toplantısı 13 kişinin katılımı ile
12.09.2022 tarihinde uzaktan erişimli olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Odamızı temsilen Y.K. Bşk.
Dr. Abdullah ZARARSIZ katılım sağladı. Toplantıda tanışma ve bilgi alışverişinin ardından;
1. Çalışma Grubunda
Başkan: Mehtap Ercan Bilgen (ZMO)
Başkan Vekili: Gülin Onat Bayır (BMO)
Raportör: Eylem Gümüş Yılmaz (İMO) olarak belirlenmesine,
2. Çalışma grubu üyelerinin odalarındaki çalışmaları meslek içi eğitim ve öğrenme merkezi çalışmalarını
derleyerek oluşturulacak iletişim grubuna iletmelerine,
3. Toplantıya katılım göstermemiş odalara tekrar bilgi verilmesi için TMMOB Genel Sekreterliği ile görüşülmesine,
4. Bir sonraki toplantı tarihinin iletişim grubunda belirlenmesine karar verildi.

TMMOB VE ODA DENETLEME KURULLARI ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T

MMOB ve Oda Denetleme Kurulları Ortak toplantısı 24.09.2022 tarihinde TMMOB Teoman
ÖZTÜRK Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Odamız adına Sayman üye Hasan
Can Karakuş Denetleme Kurulu üyeleri İbrahim Kayhan ve Sabit Balıkçı katılım sağladılar.
Toplantı; TMMOB Saymanı ve Fizik MO üyesi Sayın Ekrem POYRAZ’ın açılış konuşmasının
ardından, TMMOB Denetleme Kurulu üyeleri Nadir AVŞAROĞLU ve Özgür TOPÇU’nun genel
değerlendirmesinin devam etti. TMMOB Mali Müşaviri Boran TURHAN’ın sunumunun ardından
toplantının forum bölümüne geçildi ve kapanış değerlendirmesinin ardından toplantı sona erdi.
Toplantıya TMMOB II. Başkanı Selçuk ULUATA TMMOB Saymanı Ekrem POYRAZ, TMMOB Yönetim
Kurulu Üyeleri Orhan Sarıaltun, Hülya Küçükaras, TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri Özgür TOPÇU,
Nadir AVŞAROĞLU, Mehmet Zeki BARUTÇU, Halil İbrahim YİĞİT, Törehan YILDIRIR (BMO),Şenol
TEKDAL (BMO),Yüksel GÜÇLÜ (BMO), İlknur Kırbaş ÇÖKDÜ (BMO), Miray DOKUREL (ÇMO),
Sultan GÜLSÜN (ÇMO), Suat YILMAZ (EMO), Recai SEYMEN (EMO), Tuncay ÖZKOÇ (EMO), Meh-
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met HEPZARİF (EMO), Süleyman BALKAN (EMO), Şahin YILMAZ (EMO), Hasan CAN KARAKUŞ
(FMO), İbrahim KAYHAN (FMO), Sabit BALIKÇI (FMO), Orhan AKDOĞAN (Gıda MO),Deniz ŞAHİN
(Gıda MO),Tufan GÜNDÜZALP (Gıda MI),Şahin ATAGÜN (HKMO), Çiğdem Yıldız FIRAT (HKMO),
Alper AKAGÜNDÜZ (İçmimarlar O), Ufuk YURTOĞULLARI (İMO),İsmail ULUÇ (İMO), Zeki Emir
DEMİR (JFMO), Fikri ÖZTÜRK (JFMO), Rıza SOYPAK (JMO), İskender Bedri ÖZGÜR (JMO), Mustafa
YAĞMUR (JMO), Ayla KIZILTUĞ (JMO), Faruk İLGÜN (JMO), Hasan Göksu BABAYİĞİT (JMO), Hakkı Hüdai SOYUPAK (KMO), Burhan AVŞAR (KMO), İbrahim BERBER (KMO), Alper ERTOK (Maden
MO), Gözde DALAK (Maden MO), Haydar ŞAHİN (MMO), Hüseyin KAYA (MMO), Hüseyin DİNCER
(MMO), Haluk ALTAY (MMO), Alper ERTOK (MMO), Ahmet İLBAŞI (MMO), Özgün Başkan TAŞTAN (Metalurji ve Malzeme MO), Hakan ÜNLÜ (ŞPO), Ali İhsan İLHAN (ZMO) Neriman Okşan ERGİN
(ZMO), Özkan ŞAHBAZ (ZMO), Ali ŞENAY (ZMO), Boran TURHAN (TMMOB Mali Müşaviri) katıldı.

TMMOB 47. DÖNEM ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB 47. Dönem Enerji Çalışma grubu ilk toplantısı 20.09.2022 Salı günü çevrimiçi olarak aşağıda yer
alan katılımcılar ile beraber gerçekleştirilmiştir.
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TMMOB 47. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, aynı zamanda Fizik MO üyesi Sayın Ekrem POYRAZ
Bey’in açılışını yaptığı toplantıda çalışma grubu katılımcılarının kısaca kendilerini tanıtmalarından sonra
Enerji Çalışma Grubu başkan, başkan yardımcısı ve raportör seçimi için üyelerin görüşleri alınmıştır.
Genel fikir birliği doğrultusunda 47. Dönem Enerji Çalışma grubu
Başkanı Sayın Teoman ALPTÜRK(Elektrik MO)
Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet ÇOLAK(Ziraat MO)
Raportör Sayın Burçin NEKAYA(Fizik MO) olarak belirlenmiştir.
Toplantının diğer bölümünde 47. Dönem Enerji Çalışma grubunun bu dönem yapacağı çalışma konuları
belirlenmek üzere görüşe açılmıştır.
Görüşler doğrultusunda;
–

Enerji Yoksunluğu ve Yoksulluğu, Enerji Fiyatları,

–

Karadeniz Gazı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi,

–

Enerji Arz Güvenliği ve Enerjiye Erişim hakları konularında çalışma yapılması gerekliliği

–

Yanlış Enerji Politikaları

–
Bu konulara ilave olarak odaların kendi birimlerinde ele alacakları konularında değerlendirilmesi konusunda görüşler bildirilmiştir.
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–
TMMOB Enerji Politikası Temel İlkeleri kitabının çalışma grubu üyeleri ile paylaşılmasına (https://
www.tmmob.org.tr/sites/default/files/enerji_ilkeleri_0.pdf)

FMO’DAN KISA HABERLER
TAMER ELEKTRİĞİ ZİYARET ETTİK
Bünyesinde elektron demeti üreten (Electron Beam) ve bu radyasyonu kullanarak yüksek gerilim hatlarının izolasyon kablolarını ışınlayan ve tıbbı ürünlerin sterlizasyonunu yapan iki fizik mühendisinin görev
yaptığı Tamer Elektriği ziyaret ettik. Ziyaretde Tamer Elektrik olarak Yaz dönemi öğrenci stajlarında yardımcı olacaklarını ifade ettiler.

ÇEVRE KORUMASINDA RADYASYON TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
TENMAK – Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından ortak
düzenlenen çalıştay 17-18 Ekim tarihlerinde NÜKEN’de (Saray mah.- Kahramankazan) gerçekleştirildi.
Çalıştaya yönetim kurulu başkanımız Dr. Abdullah ZARARSIZ katılım sağladılar.

ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİMİZ ÜYE TANIŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
Antalya İl Temsilcimiz Sn. Prof. Dr. Yasemin KÜÇÜK
tarafından organize edilen üye tanışma toplantısına
toplam sekiz üye katılarak, ilk etkinliklerini gerçekleştirdiler. Toplantıda temsilci yardımcısı Sn. Gonca
DÜLGER BEDELOĞLU ve Antalya’da ikamet eden
üyelerimiz katıldılar. Toplantıda tanışma ve önümüzdeki süreçte yapılacak etkinlikler değerlendirildi.
Antalya temsilciliğimize başarılı çalışmalar dileriz.

FNSS’ E YAZI GÖNDERDİK
Stajyer mühendis alımında Fizik, Optik&Akustik mühendislerine yer vermemeleri nedeniyle mesleğimizin FNSS çalışma alanları ile örtüşen uzmanlıklarını da açıklayan bir yazı gönderildi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA LASER GÜVENLİĞİ KONUSUNDA EĞİTİM
VERDİK
Odamız, gelen talepler doğrultusunda mesleki konularda hizmetler vermektedir. Bu kapsamda, Acıbadem Sağlık kuruluşu tarafından gelen talep doğrultusunda doktorlara “Laser Kullanım
Güvenliği” konusunda eğitim verildi. Bilindiği üzere Dermatoloji, Üroloji, Göz ve diğer alanlarda yaygın olarak güçlü laserler kullanılmaktadır. Bunların standartlara uygun kullanımı önemli
olup, yanlış kullanımlar ani ve/veya daha sonra ortaya çıkabilecek sağlık sorunları oluşturmaktadır. Bu nedenle bu eğitimler bundan sonra da talep edilmesi durumunda gerçekleştirilecektir.

NÜKLEER DÜZENLEME KURULU II. BAŞKANI Dr. İSMAİL HAKKI ARIKAN MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
Odamız XVII., XVIII., XIX., XXI., XXII dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış ve Nükleer Düzenleme Kurulu II. Başkanı olan üyemiz Dr. İsmail Hakkı ARIKAN’nı Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Abdullah ZARARSIZ makamında ziyaret etti. Ziyarette odamızın yaptığı çalışmalar ve işbirliği konuları konuşuldu. Sn. ARIKANA başarılı çalışmalar dileriz.
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZLAR KURUMU KURUMUNU ZİYARET ETTİK
TİTİCK Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanı Sn. Servet SARIHAN’ı makamında ziyaret ettik.
Kurum tarafından yayınlanan İyonlaştırıcı Radyasyon Yayan Cihazların Kalite Kontrol ve Kalite Uygunluk
verilmesi ile ilgili yönetmelik hakkında kurumun klavuz çalışmaları ve odamızın bu alanda yaptığı çalışmalar
paylaşıldı. 27 yıldır FMO olarak yaptığımız Tedavi Amaçlı Cihazlara Kalite Uygunluk verilmesi ile ilgili
çalışmalar ve bu alandaki kurumsal birikimimiz paylaşılarak bundan sonra yapılacaklar ile ilgili görüş ve
önerilerimiz paylaşıldı.

EĞİTİMLER
GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER
Odamız ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 1119 Eylül 2022 tarihleri arasında Denizli’de 11 kişi, 1-9 Ekim 2022 tarihleri arasında 23 kişi, 15-23 Ekim
2022 tarihleri arasında istanbul’da 15 kişinin katılımıyla “D-1 Tipi Bina Akustiği ” eğitimi düzenlenmiştir.
1-4 Ekim 2022 tarihleri arasında ise 14 kişinin katılımıyla “A-2 Tip Mühendislik Akustiği” eğitimi gerçekleştirilmiştir.
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DÜZENLENECEK EĞİTİMLER
A-2 TİP MÜHENDİSLİK AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Odamız ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 0710 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Şubemizde A-2 Tip Mühendislik Akustiği eğitimi düzenlenecektir.
Ayrıntılı bilgi için…
https://www.fmo.org.tr/cevresel-gurultunun-degerlendirilmesi-sertifika-programlari-sayfasi/
Tel: 0 216 700 21 82

D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMİ ANKARA
Odamızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile
yaptığı protokol kapsamında, Odamız tarafından 26 Kasım-04
Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara’da “D-1 Temel Bina
Akustiği” kursu düzenlenecektir.
Ayrıntılı bilgi için…
0312 431 55 42
https://www.fmo.org.tr/d-1-temel-bina-akustigi-sertifika-programi/

B-1 TİPİ ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ RAPOR/HARİTALAMA SERTİFİKA PROGRAMI ANKARA
Odamız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
arasında imzalanan protokol kapsamında 05-09 Kasım 2022
tarihleri arasında Odamız Genel Merkezinde ”B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika Programı” düzenlenecektir.
Ayrıntılı bilgi için…
0312 431 55 42
https://www.fmo.org.tr/b-1-tipi-endustriyel-gurultu-raporharitalama-sertifika-programi/
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YENİ ÜYELERİMİZ

Sicil No

Ad Soyad

Okul

Fakülte

Bölüm

2410

Ömer Can
Kılıç

Ankara
Üniversitesi

Mühendislik
Fakültesi

Fizik
Mühendisliği

2411

Abdullah
Zengin

İstanbul
Teknik Üniversitesi

Mühendislik
Fakültesi

Matematik
Mühendisliği
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GÜNCEL DERLEMELER
3 BÜYÜK NÜKLEER SANTRAL KAZASI NASIL OLDU VE ÇEVREYE YAYILAN RADYOAKTIF MADDE MIKTARLARI NE KADARDI? SAPORIŞYA’NIN FARKI
Yüksel Atakan, Dr. Radyasyon Fizikçisi, Almanya, yabatakan3@gmail.com
Bu kazalar tarih sırasıyla:
1. 1979 yılında ABD TMI Harrisburg kazası
Bu kaza, TMI Harrisburg’da bulunan iki reaktörden 2 nolu olanında ortaya çıktı. Kaza, bazı aletlerin çalışmaması ve personelin durumu değerlendirememesi sonucu oluştu. Kısmen nükleer yakıt ergimesi oldu. Reaktör binasının çift güvenlik kılıflı (Containment) olması, ortaya çıkan radyoaktif maddelerin çoğunun bina içinde kalmasını sağladı, çevreye radyoaktivite etkisi çok az oldu /1/.
2. Çernobil kazası
1986 yılındaki Çernobil kazası, reaktör binasında, Batı tipi reaktör binalarındaki gibi
çift güvenlik kılıfı olmayan (yaklaşık 1 m kalınlığında beton ve 1 cm kalınlığında çelik)
basit yapılı bir reaktörde, yeterince eğitilmemiş personelin büyük hatasından ortaya çıktı.
Personel, reaktör durdurulduktan hemen sonra yapılmak istenen bir deneyde, hem reaktörü
soğutan suyun pompalarını durdurarak, reaktörün soğutulmasını engelledi, hem de uranyum
reaksiyonlarının devamını önleyen kontrol çubuklarını yukarı çekip etkisiz bırakarak, reaktörün
gitgide ısınmasına neden oldu. Bunun sonunda artan sıcaklık ve buhar basıncıyla reaktör kabı
patladı, çıkan yangınla birlikte binanın çatısı havaya uçarak çok çeşitli radyoaktif maddeler, reaktör
binasının güvenlik kabı (Containment) olmadığından büyük miktarlarda doğrudan atmosfere ulaştı
ve hava akımlarıyla Avrupa ve Türkiye’ye de yayıldı. Bu kazada, reaktör yakıt elemanlarındaki toplam
radyoaktif maddelerin % 5’den fazlasının reaktörden dışarı atıldığı hesaplanıyor ( 5 300 Peta Bq).
Bu kaza sonunda toplam 218 000 km2 alanın her m2 „ sine yaklaşık 37 kBq Cs 137 radyoaktif madde
bulaştı. Dışarı atılan radyoaktif maddelerin % 70 kadarı Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya’da kaldı. Bu
kaza, son 75 yıllık nükleer santral tarihinin, en büyük kazası ve kara lekesi olarak tarihe geçti /2/.
Çernobil tipi güvenlik kılıfı olmayan basit tip bir reaktör
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3. Fukuşima kazası
2011 yılındaki Fukuşima kazasında ise reaktörün uranyumlu kalbi içinde herhangi bir patlama olmadı.
9 büyüklükteki depremde elektrik direklerinin yıkılması, hatların kopmasıyla santralin elektriği kesildi.
Önceki yıllarda defalarca uyarılarak zemin altında, konuşlandırılmaması gereken dizelli ivedi (acil)
elektrik üreteçleri de Tsunami suları altında kalınca, su pompalarının çalıştırılamaması nedeniyle susuz
kalan uranyumlu reaktör kalbinin gitgide ısınması ve çatlaklar oluştu. Radyoaktif maddelerin bir bölümü
güvenlik kabi içinde kalırken, bir bölümü de çatlaklardan atmosfere ulaştı. Öte yandan kullanılmış yakıt
elemanlarının konulduğu havuz suyu radyoaktif maddelerin temizlenmesinde etkili olduğundan atmosfere
daha az radyoaktif madde salınmalarını sağladı. Fukuşima reaktörlerinde güvenlik kabının (Containment)
bulunması radyoaktif maddelerin büyük miktarda bina içinde kalmasını sağladı ve Çernobil kazasındakinin
ancak onda biri kadar radyoaktivite çevreye yayıldı (Fukuşima’da 520 Peta Bquerell, Çernobilde ise: 5 300
Peta bequerell). Çernobil kazasında radyoaktif
maddeler tüm Avrupa‘yı etkilerken, Fukuşima
kazasında daha çok pasifik okyanusu etkilendi) /3/.
Saporişya V-320 tipinin bir üst modeli, çift
korunma kılıflı reaktör (Fukuşima rektörleri
benzeri)
Saporişya reaktörlerinin Çernobil reaktöründen farkı?
Saporişya nükleer santralindeki 6 reaktör de Rosatom’un 1980 -1986 arasında yaptığı basınçlı sulu, güvenliği Batı reaktörlerine yakın 950 MWe gücünde V-320 tipindeki reaktörlerdir
(Rosatom’un Akkuyu’da kurmakta olduğu reaktörlerin eski modeli). Bu reaktörlerde Çernobil reaktör
binasında bulunmayan, binayı tümüyle çevreleyen 120 cm kalınlığında beton ve çelikten ‚çift kılıf ‘ (güvenlik
kılıfı) bulunuyor. Olabilecek bir radyoaktivite sızıntısı, bu çift kılıfla dışarıya ulaşamayacağı gibi, dışarıdan
gelebilecek etkilere (örneğin reaktör binasına uçak çarpmasına) dayanarak içteki reaktör kalbi korunuyor.
Reaktörün kalbi ise, 10 cm kadar kalın çelik reaktör kabı (kazanı) içinde ayrıca korunuyor ve radyoaktivite
sızıntılarının reaktör binasına ulaşmasının önü kesiliyor). Ayrıca Saporişya reaktörlerinde Çernobil’de
bulunmayan Batı reaktörlerindekine benzer bağımsız soğutma suyu devreleri var.
Nükleer santrallerde olabilecek en büyük kaza olarak reaktörü soğutma suyu sisteminin çökmesi ve reaktörün soğutulamamasıdır. Reaktörler durdurulduğu zamanlarda da soğutulmaları gerektiğinden, su pompalarıyla birlikte suyun sürekli bulunması gerekiyor (Elektik sistemleri de dizel üreteçlerle birlikte hazırda
bekletiliyor). Ancak ‘Saporişya vurulursa ‘yazımızda ayrıntılarıyla açıkladığımız gibi Saporişya reaktörlerinde bu olasılık çok düşüktür.
Not: Bu yazımız HBT dergisinin 08.09.2022 günlü sayısında yayımlanmıştır.
Kaynaklar
/1/ https://www.businessinsider.de/wissenschaft/so-unterscheidet-sich-der-atomunfall-von-tschernobyl-vo jenem-in-fukushima-und-three-mile-island-2019-6/
/2/
/3/Fukuşima Kazasının 10. Yılında Yeni Nükleer Santralların Fukuşima Kazasından Alabilecekleri Dersler
– Fizik Y. Müh. Dr. Yüksel Atakan (radyasyonyatakan.com)
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UKRAYNA REAKTÖRLERI VURULURSA YENI BIR ÇERNOBIL MI YAŞANIR?
TÜRKIYE’DE ALMANYA’DAKI GIBI BIR HAZIRLIK YAPILIYOR MU?
Yüksel Atakan, Dr. Radyasyon Fizikçisi (*) Almanya, ybatakan3@gmail.com
Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrası, “Avrupa’nın en büyüğü, 6 reaktörlü Saporişya nükleer santralinin
reaktör binaları bombalanırsa, ikinci bir Çernobil yaşanır mı ve bundan Türkiye etkilenir mi ?” konusu
medyada tartışılıyor. Çernobil ve Saporişya reaktörlerinin yapılarındaki ve güvenlik sistemlerindeki büyük
teknolojik farklılıklar gözönüne alınmadan, 1986’daki Çernobil kazasının oluş ve gelişimini incelemeden,
sadece Saporişya Türkiye’ye Çernobil’den daha yakın olduğu için, Çernobil’den daha büyük bir felaket
yaşanabileceğini TV’lerde ileri süren bilim insanlarımız da var. Halbuki 2011 yılındaki çok büyük Fukuşima
kazasında bile, Çernobil’de ortaya çıkan radyoaktivitenin sadece onda birinin bile atmosfere yayılmadığını
bilim adamlarımız bilmeli ve ona göre izleyicileri doğru bilgilendirmeliydiler (Çernobilde 5300,
Fukuşima’da ise 520 PetaBecquerell radyoaktivite havaya salındı. “Peta”: 15 sıfırlı büyük bir sayı). Eğitimsiz
personelin, beton ve çelik güvenlik kılıfı bulunmayan Çernobil’de cahilce yol açtıkları dünyanın en büyük
kazası, hiçbir nükleer santral kazasına ve hatta Saporişya’ya örnek olmamalı. Bunların gerekçeleri aşağıda.
Ukrayna’da bugünkü durum nedir?
Ukrayna’da Rus Rosatom yapısı 15 nükleer reaktör var. Bunlar, Ukrayna elektriğinin yarısından biraz
fazlasını üretiyorlar /1,2/. Rusya/ Ukrayna savaşında, Ağustos 2022 sonuna kadar, sadece eski Çernobil
ve Saporişya reaktörleri yakınlarına bombalar düştü, ancak reaktör binaları vurulmadı, Saporişya’daki
reaktör binaları 120 cm kalınlığındaki çift beton-çelikten güvenlik kılıfı içinde (‘Containment’). Rusya bu
iki nükleer santralin yönetimini ele geçirdi. Ukrayna’da ayrıca nükleer santral alanları içinde, kullanılmış
uranyum yakıt elemanlarının silindirlerde bekletildiği depolar da var. Bu depolardan biri geçende isabet
aldı ama bir radyoaktivite sızıntısı olmadı. Anlaşılan ya silindirler sağlam ya da bunlar yara almadılar.
Bu depoların, reaktör binalarındaki gibi koruma kılıfları bulunmadığından, radyoaktivite yayılması,
daha çok, bu depolar şiddetle bombalanırlarsa ortaya çıkabilir. Rusya, ‘6 reaktörlü Saporişya santralinde
üretilen elektriği Rusya’ya/ Kırım’a bağlatmak istiyor’ haberleri ise gitgide doğruluk kazanıyor. Bu nedenle
Rusya’nın reaktörleri bombalaması beklenmez. Zaten bombalarsa ortaya çıkacak radyoaktivite az da
olsa kendisini de etkiler. Çernobil kazasında radyoaktivitenin % 70’i Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya’ya
yayılmıştı. Ayrıca Rusya zaten yönetimini elinde bulundurduğu reaktörleri etkisiz duruma getirmek
isterse, bombalamak yerine, santralin elektrk şalterini indirmesi ya da trafoları kesmesi yeterli olacaktır.
Öte yandan Rusya’nın devlet şirketi olan Rosatom’un yaptığı ve 1986’dan beri yakıt elmanlarını ve yedek parçalarını satarak, bakım ve onarımını yaparak para kazandığı bu 6 reaktörü işe yaramaz duruma getirmesi, kendi
büyük gelirini de kendisin kesmesi demek. Saporişya santralini Ukrayna’nın Rusya’dan geri almak amacıyla
bombalaması da düşük bir olasılıktır, çünkü Ukrayna reaktörleri tahrip etmeyerek ileride kullanmak isteyecektir.Bunun için, trafoları, elektrik hatlarını bombalaması yeterlidr, çünkü bu durumda su pompaları uzun süre
çalışamayacak, uranyumlu yakıt elemanları ergiyecek, reaktör işe yaramaz duruma geleceği gibi, başta Ukrayna
ve Rusya olmak üzere her yer yüksek radyoaktiviteyle kirlenecektir. Öte yandan bugün bu 6 reaktör yenilenecek
olursa, fiyatı en azından 60 – 80 milyar USD dir. Bunları yitirmeyi Ukrayna da Rusya da göze alamayacaktır.
Reaktörlerden ya da yakıt elemanları depolarından radyoaktivite yayılması bunların ancak yanlışlıkla ve çok
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büyük kuvvetle vurulmalarıyla ortaya çıkabileceği, reaktör binalarının bilinçli olarak tahrip edilmeyeceği
beklenmelidir. Reaktör binası yanlışlıkla vurulursa, çift katmanlı güvenlik kılıfı delinse bile, aynı anda reaktör
yakıt elemanlarını soğutan çift su devrelerini, pompalarını tahrip etme olasılığı da yok denecek kadar azdır.
Yukarıdaki açıklamalarımızdan Saporişya reaktörlerinden radyoaktivite salınması olursa, bunun hem olasılığının hem de miktarın düşük olacağı sonucu çıkarılabilir. Yeni bir Çernobil kara yıkımı (felaketi) yaşanması beklenmemeli.
Almanya’daki çalışmalar, hazırlıklar
Almanya’da yapılan çalışmalara göre, Ukrayna’daki reaktörlerden radyoaktif maddeler yayılacak olursa,
uzun yıllar ortalamasına bakarak hava akımlarının yıllık sadece 60 gününde radyoaktiviteli hava
Almanya‘ya ulaşabileceği hesaplanmaktadır. Sızıntı olduğunda uygun hava koşullarındaki etkin rüzgar
radyoaktiviteli havayı Almanya’ya getirecek olursa, yapılan hesaplara göre, bunun çok az olacağı Almanya’da
herhangi bir korunma önlemine, örneğin iyot hapları dağıtılmasına da gerek olmayacağı açıklanıyor.
Korunma amaçlı şimdiden iyot hapları yutulması ise yan etkileri nedeniyle kesınlikle önerilmiyor.
Öte yandan tarım ürünlerinde önlem gerekebilir ve bunların bazılarında yüksek radyoaktivite görülebilir ve
ürünlerin pazara ulaşması sınırlandırılabilir /3/.
Ukrayna’da 500 kadar ölçüm istasyonunda sürekli ölçülen ortam radyasyonu değerindeki değişimler mavi
ve yeşil noktalarda gösteriliyor (Noktalardaki değerler 100 -200 Nano Siıevert/h arasında olup bunlar gama
radyasyon doz hızlarını gösteriyor). Bugün bu değerler normal ortam radyasyonu düzeyindedir ve bu nedenle bir radyoaktivite salınması olmamıştır sonucu çıkarılabilir /3/.
Ukrayna’da 4 milyon kişiye elektrik sağlıyor

Sağdaki resim: 6 reaktörü Saporişya nükleer
santrali

(*) Yazar, 25 yıl Almanya’da nükleer santral yapımı ve nükleer yakıt projelerinde çalışmış, ABD’deki Babcock Wilcock nükleer santrallerinde görevler almış, 80’li yıllarda iki kez Akkuyu nükleer santraliyle ilgili olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) kısa süreli uzmanı olarak görevlendirilerek, Akkuyu’da
ve IAEA’da o zamanki Siemens KWU teklifini değerlendirmede Türkiye (TAEK) için katkıda bulunmuştur.
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Ukrayna ve Avrupa’da Yapılan Radyasyon ve Radyoaktivite ölçümleri
Avrupa ülkeleri, örneğin Almanya, bugün, savaş koşullarına rağmen Ukrayna’daki 500 ölçüm
istasyonundan ‘online’bilgiler alıyorlar (Haritaya bkz.). Saporişya santrali çevresinde 15 ölçüm istasyonu
bulunuyor. Avrupa’da toplam 4 500 ölçüm istasyonu var (bunların 1700ü Almanya’da). İlk gösterge
radyasyon gama doz hızını ölçen detektörler ‘erken uyarı sistemi’dir. Bunlarda normalin üstünde bir artım
olduğunda, hava, toprak ve bitkilerde daha ayıntılı laboratuvar ölçümlerinin yapılması, hangi radyoaktif
maddelerin etkin olduğunun belirlenmesi radyasyon fiziğinin alışılmış yöntemleridir ve bunlar zaten yapılır.
Ukrayna’daki radyasyon değişimlerini Türkiye de ‘online’ izliyor ve önlemleri planlıyor mu?
Türkiye’de 211 noktada Nükleer Denetleme Kurumu (NDK) bünyesindeki ‘erken uyarı sistemi’(RESA)
ile gama doz hızları sürekli ölçülüyor ve ölçüm değerleri Avrupa’daki ölçüm sistemine ulaştırılıyor.
Bu sistemin değerleri de Türkiye’den izleniyor. Ancak yukarıdaki belirtildiği gibi, Ukrayna’daki 500
istasyondaki radyasyon değişimlerinin sürekli olarak (online) izlendiğiyle ilgili bir bilgiye NDK
internet sayfalarında rastlanmıyor. Bunlar sürekli online olarak /2,3/ izlendiğinde ise olabilecek bir
radyoaktivite salınmasında, anında bilgi edinileceği ve gerekli önlemlerin hemen başlatılacağı açıktır.
Bu nedenle, meteorolojiyle birlikte, Ukrayna’dan gelebilecek etkin rüzgarlara göre, hava akımları
ve yağışlar gözönüne alınarak çeşitli senaryolarda yapılabilecek çalışmalarla Türkiye’nin hangi
bölgelerinin daha çok etkilenebileceği belirlenebilir ve gerekli önlemler gecikilmeden alınır.
Hernekadar Çernobil’deki kadar çok büyük bir radyoaktivite beklenmese de, radyoaktivite yayılması durumunda Saporişya’nın 700 km kadar yakınındaki Türkiye’nin özellikle tarım alanlarının radyoaktif maddelerle bulaşması beklenebilir ve bu kez Çernobil’deki gibi hazırlıksız yakalanılmaz umarız.
Son söz, geçenlerde yaşamını yitiren Gorbatschow’dan: Geç kalanı, zaman cezalandırır!
Not: Bu yazımız HBT dergisinin 08.09.2022 günlü sayısında yayımlanmıştır.
Kaynaklar
/1// Rusya, Ukrayna Nükleer Reaktörlerini Füzelerle Vurur mu? – Fizik Y. Müh. Dr. Yüksel Atakan (radyasyonyatakan.com)
/2 / https://www.bfs.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/BfS/DE/2022/0225-ukraine.html
/3/ The first environmental chatbot in Ukraine - SaveEcoBot (Air quality, background radiation, environmental data + map & independent air quality
4/ 3 büyük Nükleer Santral kazası nasıl oldu ve çevreye yayılan radyoaktif madde miktarları ne kadardı?
Saporişya’nın farkı Y.Atakan HBT 2022
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KÜRESEL FOSIL YAKITLAR FIYAT ARTIŞLARI VE GLOBAL ENERJI ARZ GÜVENLIĞI RISKI BAĞLAMINDA AMERIKAN URANYUM MADENLERININ YENIDEN İŞLETILMESI
Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi
Fizik Mühendisleri Odası FMO (canguzel.taner@gmail.com)
Amerika Birleşik Devletleri ABD iklim dostu baz yük kaynakları nükleer güç santrali NGS reaktörleri sayısı 100 rakamını aşmaktadır. Ortaya çıkan üzücü küresel nükleer yakıt erimesi kazaları bir
kaç adet olmasına rağmen ABD karbonsuz nükleer güç politikası geçen kırk yıl süresi boyunca,
ne yazık ki, çalkantılı bir devreye girerek sekteye uğramıştır. Ancak, son yaşanan ve süregelen
Rusya Federasyonu - Ukrayna savaşı ile birlikte beliren global enerji arz güvenliği kaygıları ve
küresel fosil yakıt fiyat artışları sonucu dünya karbonsuzlaştırma teknolojileri kapsamında iklim
dostu temel elektrik kaynağı karbonsuz global nükleer güç projeksiyonları popüler hale gelmektedir. Ayrıca, güneş sistemi içinde yaşamaya elverişli yegane mavi gezegen dünyanın ısınması ve
küresel iklim değişiklikleri endişeleri aynı zamanda giderek artış gösteren Amerikan eyaletleri
karbonsuz doğa dostu, çevreci ve yeşil alternatif enerji talebi karşısında ABD uranyum (uranium)
maden ocakları işletmelerinin yeniden faaliyete geçmesi bu yazı içeriğinde araştırılmaktadır.
Kararlı inatçı kişilikli milli park korucusu ve yazar Edward Abbey, ABD güney doğu Utah eyaletinin dörtte
birini çok kurak, çok tehlikeli ve çok ıssız olarak ifade etmekle beraber geri kalan bölgelerini ise çok güzel ve hoş biçimde yorumlamaktadır. Yazar Abbey’in görülmeye değer bölgeleri içerisinde kırmızı renkli
kum taşlarından ibaret kanyonlar, kızılderili kabilelere ait araziler, her türlü çöl yaratığının yaşadığı uçsuz
bucaksız topraklar yanında Amerika Birleşik Devletleri‘nin çok önemli uranyum maden ocağı işletmeleri
de yer almaktadır. Soğuk Savaş sürecinde özellikle ABD nükleer silahları ve atom bombaları yapımları
artması neticesi uranyum madeni cevherleri (uranium ores) arama tarama çalışmaları da aşırı bir yükseliş
kaydetmiştir. Düşük zenginleştirilmiş uranyum yakıtları (low-enriched uranium), iklim dostu karbonsuz
nükleer güç santralleri NGS reaktörleri içeriğinde, son derece zenginleştirilmiş uranyum (highly enriched
uranium) ise küresel nükleer bombalar ve atom silahları üretilmesi kapsamında kullanılmaktadır. Amerika uranyum madenleri çoğunlukla Arizona, New Mexico, Utah ve Colorado eyaletleri boyunca uzanan
Colorado Platosu (Colorado Plateau) içinde bulunmaktadır. Amerikan uranyum nükleer yakıtları taleplerinin yoğun olduğu 1980 senesinde ulusal uranyum madenleri sanayi dalında yaklaşık 19.8 milyon kilogram (43.7 milyon pound) yerli uranyum üretimi gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber ABD uranyum
üretimi daha sonraki yıllarda baş aşağı düşmüştür. Amerikan uranyum üreticisi firmaları, düşük maliyetli uranyum üretimleri yapan Kanada, Avustralya ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkeleri
uranyum üretim şirketleri ile rekabet gücünü kaybetmiştir. ABD uranyum şirketleri 2021 yılında sadece 21000 pound ulusal uranyum üretimleri yapmıştır. Ancak, güney Utah White Mesa uranyum madeni
işletmesi, uranyum cevherinin yoğun konsantre tozu olan sarı pasta (yellowcake) haline dönüştürülmesi
çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu uranyum cevheri işleme tesisi de sarı pasta üretimi ve talebinin
maksimum düzeylere ulaştığı sürecin önemli bir temsilcisi olarak nitelendirilmektedir. Diğer taraftan, alternatif iklim dostu karbonsuz nükleer enerji kaynakları seçimi yönünde beliren son gelişmelerin ışığında
Amerikan uranyum endüstrisi dalının yeniden canlanma ve diriliş periyodu içerisine
girmesi hızla ilerlemektedir.
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Daha ileri kademe olan saf uranyum üretimi için önemli aşama uranyum oksit (uranium oxides) karışımı
sarı pasta (yellowcake) aşağıda resmedilmektedir.

Atmosfere karbon emisyonları ve karbondioksit salınımları olmayan nükleer güç kompleksleri ve tesisleri
ile birlikte Amerikan enerji politikası değişimi de ABD uranyum sanayi canlanması yönünde önemli bir rol
oynamaktadır. Amerika elektrik üretimi profili kapsamında iklim dostu karbonsuz baz yüklü nükleer enerji
santralleri reaktörleri güç üretimleri yaklaşık %20 oranında temsil edilmektedir. Böylece, Amerika karbonsuz
nükleer reaktörler vasıtasıyla ülkenin fosil yakıtlar karşısında en temiz alternatif enerji kaynağı aracını
kullanmaktadır. Ulusal karbonsuzlaştırma teknolojileri projeksiyonlarının hızlandırılması için Amerika
Başkanı Joe Biden yönetimi, mevcut ulusal nükleer güç santralleri NGS işletilmesi çerçevesinde fon yardımları,
mali destekler ve ekonomik sübvansiyonlar planlamaktadır. Ayrıca ABD Hükümeti, inovasyona dayalı ileri
karbonsuz nükleer santral projeleri çalışmaları ve ar-ge faaliyetleri hakkında teşvikler öngörmektedir. Nükleer
güç taraftarları ve nükleer enerji yandaşları temel yük kaynağı nükleer elektrik reaktörü komplekslerinin
özellikle yenilenebilir enerji kaynakları YEK odaklı rüzgar enerjisi santralleri RES türbinleri ve güneş enerjisi
santralleri GES panelleri ünitelerine kıyasla düzenli, kararlı ve sürekli elektrik üretimleri gerçekleştirdiklerini
ifade etmektedir. Örneğin, YEK menşeli GES ve RES kompleksleri ise meteorolojik şartlara bağlı olarak
güneşin yüzünü göstermediği ve rüzgar esmediği süreçler zarfında bahse konu ünitelerin güç üretimleri
devre dışı kalmaktadır. Mevzu bahis düzenli karbonsuz nükleer elektrik üretimi profili yönünde ülkenin
en temiz alternatif enerji kaynakları politikaları izleyen Kaliforniya Eyaleti yönetimi de etkilenmiş
bir görüntü sergilemektedir. Mesela, Kaliforniya’da faaliyet gösteren son baz enerji kaynağı iklim dostu
karbonsuz nükleer güç santrali NGS reaktörleri kapatılması çalışmalarının ertelenmesi kararı verilmiştir.
Öte yandan, devam eden Rusya Federasyonu ve Ukrayna savaşı da Rus gazına bağımlı konumda olan
ülkeleri ulusal doğalgaz arz güvenliği zafiyeti, açmazı, ikilemi ve çıkmazı içine doğru sürüklemektedir.
Ayrıca, ABD Enerji Bilgi Yönetimi (Energy Information Administration - EIA), 2021 yılında Amerika
uranyum madeni ithalatları rakamlarının %14 oranında Rusya Federasyonu’dan ve %43 düzeyinde ise
Kazakistan ve Özbekistan kanalıyla karşılandığını bildirmektedir. Inovatif nükleer reaktör tasarımları
ve yenilikçi nükleer santral dizaynları sistemlerinin nükleer yakıt ihtiyaçları da uranyum madeni
türleri ve tipleri açısından sadece Rusya Federasyonu tarafından temin edilmektedir. Diğer taraftan
Amerikan yönetimi, evrimsel nükleer santraller sınıfında olan dördüncü nesil nükleer güç reaktörü
tasarımları yoluyla karbonsuz iklim dostu modern nükleer santral maliyetleri rakamlarının düşürülmesi
yanında ulusal nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve radyasyon güvenliği kriterleri karşılanarak kamuoyunda
oluşan nükleer korku, nükleer nefret ve nükleer dehşet havasının giderilmesini hedeflemektedir.
Amerika Birleşik Devletleri uranyum madeni konsantresi temini yollarının yıllara göre dağılımı aşağıdaki
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grafikte verilmektedir. ABD uranyum konsantresi sağlanması çerçevesinde yerli üretim (domestic production) mavi renkli taralı bölge ve Amerika uranyum konsantresi ithalatları (foreign imports) ise turkuaz
renkli taralı bölge ile işaret edilmektedir.

Wyoming Eyaleti Cumhriyetçi Parti Senatörü John Barrasso, uzunca süredir eyaletin uranyum sanayi dalının
desteklenmesi ve canlandırılması için taleplerde bulunmaktadır. Senatör Barrasso, Rusya Federasyonu
uranyum madeni konsantresi ithalatlarının kesilmesi ve yasaklanması konusunda son olarak güncel bir
yasa önergesi de sunmuştur. Wyoming Senatörü John Barrasso, Rusya Federasyonu’ndan petrol, doğalgaz
ve kömür alımları ve ithalatları işlemlerinin durdurulmasını vurgulamaktadır. Mr Barrasso, ABD de bol
miktarlarda bulunan uranyumun ithal edilmesi için hiçbir neden olmadığını ifade etmektedir. Başkan Joe
Biden Hükümeti Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti kanatlarının
aynı görüşleri paylaştığını açıklamaktadır. Söz konusu gelişmeler doğrultusunda Bakan Granholm,
Birleşik Devletler Enerji Bakanlığı (Department of Energy - DOE) tarafından milli uranyum strateji
belgesi programı hazırlandığını dile getirmektedir. Dünyanın ileri gelen müteşebbisi Microsoft
Şirketi kurucusu Bill Gates’in de ortak olduğu TerraPower Firması, başlangıçta Wyoming eyaletinde
faaliyete geçecek nükleer reaktör için Rusya menşeli uranyum yakıtı kullanılması planlanmıştı. Ancak
firma yetkilileri, Rusya’dan uranyum nükleer yakıtı ithalatı yasaklanması gerçekleşmese bile son
gelişmeler doğrultusunda artık Rus uranyum tedarikçisi şirketlere ilgi duymadıklarını ifade etmektedir.
Atıl duruma gelmiş ve terkedilmiş konumda olan ABD Utah Eyaleti uranyum maden ocağı sahası aşağıdaki
resimde görüntülenmektedir.
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Diğer taraftan, Rus uranyum madeni konsantresi ithalatının yasaklanması ve durdurulması hakkındaki politik görüş kağıt üzerinde iyi görünmekle birlikte Amerikan elektrik üretim ve dağıtım idareleri ile birlikte
TerraPower Şirketi gibi yenilikçi nükleer santral yapan kuruluşların zorlu, sıkıntılı ve müşkül durumlara
sürüklenmesi olasılıklarını da artırmaktadır. ABD Enerji Bakanlığı (DOE) nükleer yakıt tedariki zinciri
çalışmalarında görevli Andrew Griffith, Amerikan nükleer endüstrisi sıkıntıları ve zorluklarını çözümsüz
duruma düşmüş olan bir tür kısır döngü biçiminde değerlendirmektedir. Mr Griffith, nükleer yakıt tedariki
olmadığı takdirde nükleer yatırımcıların cezbedilmesi yönünde karbonsuz inovatif ileri nükleer güç reaktörleri projelerini çetin günlerin beklediğini işaret etmektedir. Ayrıca, nükleer yakıtı satın alacak müşteriler
bulunmaması durumunda ulusal nükleer yakıt arz güvenliği yatırımlarının yapılması da zor görülmektedir.
Amerikan Enerji Bakanlığı (DOE), uranyum madenleri işletilmesi ve uranyum zenginleştirme prosesleri
çalışmalarını üç koldan hızlı bir şekilde başlatmıştır. İlk olarak Ohio eyaletinde nükleer teknolojinin tanıtılması çerçevesinde küçük bir uranyum zenginleştirme kompleksi tesisi faaliyete geçirilmiştir. İkinci olarak
son derece zenginleştirilmiş nükleer silah kalitesindeki uranyum, düşük derecede zenginleştirilmiş uranyum haline dönüştürülerek nükleer reaktörler için gerekli olan nükleer yakıt üretimi gerçekleştirilmektedir.
Üçüncü olarak da Meksika Körfezi yeraltı petrol kaynakları stoklarına uygulanan benzer tarzda Stratejik
Uranyum Rezervi (Strategic Uranium Reserves) oluşturulması yönünde Enerji Bakanlığı özel sektör kuruluşlarına ekonomik teşvikler, mali sübvansiyonlar ve fon yardımları sunmaktadır. Amerikan uranyum firmaları ABD uranyum sanayisinin canlanması ve dirilişi sürecini ise dört gözle beklemektedir. Uranyumun
küresel nükleer silahlar ve atom bombalar üretimi çalışmalarında kullanılması nedeniyle global uranyum
satışları, serbest piyasa koşulları yerine uzun vadeli kontratlar ve anlaşmalar yoluyla yapılmaktadır. Colorado Madencilik Okulu (Colorado School of Mines) ekonomisti Lan Lange, söz konusu şartlar altında
uranyum madeni satış fiyatları tarifelerinin tam olarak tespit edilmesinin zor olduğunu ifade etmektedir.
Uranyum madeni üreticisi Cameco Firması, Mayıs 2022 uranyum fiyatı tarifesini pound başına takribi 48 dolar düzeyinde hesaplamaktadır. Amerika Uranyum Üreticileri (Uranium Producers of America) Başkanı Scott Melbye, uzun zamandır atıl durumda bekleyen uranyum maden ocaklarının tekrar işletilmesi kararı aşamasında şirketlerin hemen hemen aynı konumda olduklarını vurgulamaktadır.
Karmaşık ve çetrefilli ekonomik şartlar ile sadece Amerikan uranyum endüstrisi karşılaşmamaktadır. Örneğin,
batı ülkeleri uranyum maden ocakları kesinlikle rağbet görmemekte aynı zamanda suçlu da gösterilmektedir.
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Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency - EPA), yalnızca Navajo Nation
arazileri kapsamında 500 den fazla terkedilmiş uranyum maden ocakları olduğunu hesaplamaktadır. White
Mesa’da bulunan Ute Dağı Ute kabilesi (Ute Mountain Ute Tribe Reservation), uranyum maden ocağı işletmesi
nedeniyle içme sularının kirlenmesi ve hava kalitesinin etkilenmesi ihtimalinden kaygı duymaktadır.
Grand Canyon’un güneyinde 10 mil uzaklıkta yer alan terkedilmiş uranyum maden ocağının yeniden
faaliyete geçmesine Arizona eyaletinde bulunan çevreciler ve kabileler şiddetle muhalefet etmektedir.
Uranyum maden ocaklarının tekrar işletmeye alınmasına karşı konulması ise mevcut iklim dostu
karbonsuz nükleer güç santralleri NGS reaktörleri üzerine çöken maalesef çevresel kaygılar ve radyasyon
endişeleri ile aynı nitelikleri taşımaktadır. Senatör Barrasso, yenilenebilir enerji kaynakları YEK tabanlı
güç sistemleri ile nükleer elektrik kompleksleri ünitelerinin karşılaştırılmasının uygun olmadığını
savunmaktadır. Sonuçta, ilk yatırım maliyetleri yüksek olan küresel ekolojik koşullara uyumlu iklim
dostu baz yüklü çağdaş nükleer elektrik santralleri reaktörleri tesislerinin yaygınlaşması çalışmalarına
paralel, inovasyona dayalı nükleer enerji endüstrisinin gelişmesi ve ileri düzeylere ulaşması için
yönetimlerin önemli ölçüde mali destekleri, ekonomik sübvansiyonları ve fon yardımları gerekmektedir.
Kaynaklar:
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DÜNYA İKLIM KRIZI, RUSYA UKRAYNA SAVAŞI VE ARTAN KÜRESEL DOĞALGAZ FIYATLARI SONUCU YÜKSELEN GLOBAL KÜÇÜK MODÜLER GÜÇ REAKTÖRLERI SMR
İLGISI
Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi
Fizik Mühendisleri Odası FMO (canguzel.taner@gmail.com)
Rusya Federasyonu jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik hedefleri doğrultusunda Avrupa
Birliği AB ülkeleri Rus doğalgaz hatları ağı yatırımları ile kuşatılmış bir konumda bulunmaktadır.
Uzun zamandır devam eden Rusya Ukrayna gaz kesintileri neticesi oluşan Avrupa doğalgaz
arz güvenliği sorunları önlenmesi bağlamında Ukrayna toprakları yerine Baltık Denizi
altından doğrudan Almanya’ya ulaşan Rus Alman Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru
hatları yatırım projeleri gerçekleştirilmiştir. Ancak, Rus ve Ukrayna savaşı ile birlikte Amerika
Birleşik Devletleri ABD ve AB ülkeleri tarafından Rusya Federasyonu’na uygulanan ekonomik
yaptırımlar, siyasi ambargolar ve finansman zorlukları aynı zamanda söz konusu gaz boru
hatlarına yapılan sabotajlar sonucu Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatları
gaz akışı da kesintilere uğramaktadır. Böylece, maalesef Avrupa ülkeleri enerji arz güvenliği
zafiyeti, açmazı ve çıkmazı problemleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde ise yine
Ukrayna topraklarını bypass eden sadece Karadeniz Türk Akımı (Turkstream) gaz boru hatları
kanalıyla Avrupa ülkelerine politik açılardan sürdürülebilir, dengeli, kararlı ve düzenli Rus
doğalgaz arzı ve temini sağlanmaktadır. Nitekim, Ekim 2022 tarihinde Rusya Federasyonu
ve Avrupa ülkeleri arasında en güvenilir gaz boru hattı güzergahı olarak Türkiye karasuları
ve topraklarından geçen Türk Akımı doğalgaz boru hatları olduğu da üst düzey Rus
yetkililer tarafından resmen ilan edilmiştir. Süregelen Rusya Federasyonu - Ukrayna
savaşı ile beraber fahiş oranlarda artan dünya doğalgaz fiyatları, eş zamanlı hüküm süren
yeryüzünün ısınması sorunları ve küresel iklim değişikliği krizi karşısında kurulması
seçeneği giderek yükselen global ufak karbonsuz iklim dostu yenilikçi modüler nükleer
elektrik reaktörleri (Small Modular Reactors - SMR) yatırımları bu yazıda incelenmektedir.
Küresel temel enerji kaynağı iklim dostu karbonsuz yeni nesil nükleer güç santralleri NGS reaktörleri ilk
yatırım maliyetleri rakamlarının yüksek düzeylere tırmanması, nükleer enerji yatırımcıları için önemli
bir engel oluşturmaktadır. Ayrıca, geçmişte vuku bulan Amerika Three Mile Island, Ukrayna Çernobil
ve Japonya Fukuşima nükleer yakıt erimesi kazaları da nükleer reaktör ünitelerinin karbonsuz özellikleri
ve iklim dostu nitelikleri olmasına rağmen, ne yazık ki, dünya kamuoyu üzerinde nükleer korku, nükleer
nefret ve nükleer dehşet havası gibi çok ciddi olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Diğer taraftan, küresel
fosil yakıtlar içerisinde en çok kullanılan karaelmas kömürün çıkarılması sırasında vuku bulan ölümcül
elim kazalar ve baz yüklü kömür yakan termik santraller komplekslerinin neden olduğu çevre kirliliği
can kayıpları karşısında iyi bir konumda görünen iklim dostu karbonsuz nükleer enerji projeksiyonları
ise nükleer güç konusunda halkın ikna edilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından yetersiz ve
başarısız bir duruma düşmüştür. Böylece, global elektrik enerjisi üretimi görünümü kapsamında küresel
karbonsuz nükleer güç üretimi portföyü payı 1996 yılında %17.5 düzeyinde iken 2020’de %10.1 seviyesine
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kadar azalmıştır. Ancak, yönetimlerin uygulamaya başladıkları ciddi küresel karbonsuzlaştırma teknikleri
programları çerçevesinde global karbondioksit emisyonlarının sıfırlanması aynı zamanda yeşil, doğa dostu ve
çevreci projeksiyonlar bağlamında karbonsuz iklim dostu nükleer güç teknolojileri planlamaları da artık yer
almaya başlamıştır. Örneğin Avrupa Birliği AB, karbonsuz nükleer enerji yatırımları perspektiflerini; çevreci,
yeşil ve doğa dostu projeler finasmanı listesine Ocak 2022 tarihinden itibaren dahil etmiştir. Öte yandan,
2022 yılı başlarında patlak veren Rusya Federasyonu - Ukrayna savaşı ile birlikte artan küresel fosil yakıtlar
fiyat artışları neticesinde Rus doğalgaz kaynakları, rezervleri ve yataklarına aşırı derecede bağımlı olan
Avrupa ülkeleri enerji arz güvenliği sorunları ve ikilemi de yeniden gün yüzüne çıkmıştır. Avrupa Birliği
AB ülkeleri gaz arz güvenliği sıkıntıları çözümü yönünde en olumlu yanıtı ise iklim dostu nükleer enerji
sanayi ve karbonsuz nükleer güç endüstrisi vermektedir. Örneğin, daha ucuz, kurulması kolay ve finansman
riski düşük olan baz yüklü karbonsuz yeni nesil küçük modüler reaktörler (Small Modular Reactors - SMR)
üniteleri projeleri yatırım maliyetleri giderek azalmaktadır.
Temel yük kaynağı iklim dostu karbonsuz klasik nükleer güç santrali NGS reaktörü aşağıdaki karikatürde
canlandırılmaktadır. Güneş sistemi içinde yaşanabilir yegane mavi gezegen dünyanın geleceği yönünde
evrimsel nükleer reaktör komplekslerinin önemli bir rol oynaması öngörülmektedir. Karikatürün sol
tarafında baz yüklü klasik nükleer güç santrali NGS reaktörü kompleksine dair iyimser görüşlü olan kişi
turkuaz renkli gözlükle, sağ tarafında ise nükleer güç karşıtı ve nükleer enerji hakkında kötümser görüşlü
olan kişi siyah renkli kuşkulu ve kaygılı göz ile bakmaktadır. Ayrıca, nükleer santral reaktörü soğutma
kulesi ünitesinden atmosfere karbon emisyonları ve karbondioksit salınımları kesinlikle yapılmamakta olup
havaya salınan su buharı da beyaz renkli olarak ortadaki şekilde gösterilmektedir.

Öte yandan, gemide taşınan deneme amaçlı küçük modüler reaktör SMR tipi kabul edilen Rus
yapımı Akademik Lomonosov iklim dostu yüzer nükleer güç santrali NGS kompleksi, 2019
yılından itibaren karbonsuz nükleer elektrik üretimi için şebekeye bağlanmıştır. Daha yüksek
kapasiteli Çin Hainan ticari küçük modüler reaktörü SMR ünitesinin 2026 yılında faaliyete geçmesi
beklenmektedir. İngiltere Hükümeti 2021 yılında 16 adet Rolls-Royce tasarımı yeni kuşak nükleer
santral kurulacağını açıklaması da bir yönden ülkede iklim dostu küçük modüler reaktör SMR
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kurulması ve yaygınlaştırılması bağlamında önemli iklim dostu karbonsuz nükleer güç programı projeksiyonu
kabul edilmektedir. ABD Idaho Ulusal Laboratuvarı (Idaho National Laboratory - INL) yerleşkesi içinde
Amerikan Nuscale Power Firması dizaynı ilk SMR tipi yeni nesil nükleer elektrik üretimi kompleksi ünitesinin
2029 yılında şebekeye bağlanması öngörülmektedir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International
Atomic Energy Agency - IAEA), küresel boyutta yaklaşık 50 adet iklim dostu SMR tasarımı yenilikçi
nükleer güç ünitesi tesisinin kurulacağını öngörmektedir. Adında da anlaşılacağı üzere SMR tipi inovatif
nükleer elektrik tesisleri, konvansiyonel nükleer güç santrali NGS reaktörleri ünitelerine kıyasla çok daha
düşük kapasiteli kurulmaktadır. Örneğin, tipik olarak SMR modeli inovasyona dayalı reaktör ünitesinin
300 MW’lık nükleer elektrik kapasitesi, standart geleneksel nükleer güç santrali NGS reaktörü elektrik
kapasitesinin kabaca beşte birine karşılık gelmektedir. SMR dizaynı yeni kuşak nükleer güç ünitesi
maliyetlerinin azaltılması açısından küçük modüler reaktör üreticileri; global klasik otomobil, kızartma
makinesi ve konserve kutusu üreticileri gibi küresel fabrikasyon SMR nükleer elektrik kompleksi seri
üretimleri planlamaktadır. ABD Nuscale Şirketi baş stratejisti Chris Colbert, küçük modüler reaktör SMR
dizaynı evrimsel nükleer güç tesisleri fabrika seri üretimleri sayesinde çok büyük kapasiteli geleneksel
nükleer elektrik santralleri kurulması kapsamında uğranan iş gücü ve zaman kayıplarının önleneceğini
ifade etmektedir. Örneğin, 77 MW kapasiteli Nuscale tasarımı SMR reaktörü fabrikasyon seri üretimleri ile
birlikte on binlerce kişinin çalıştığı aynı zamanda inşaatları uzun süren ilk yatırım maliyetleri çok yüksek dev
kapasiteli konvansiyonel nükleer güç santrali NGS reaktörleri sermaye ve gelir kayıpları da engellenecektir.
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Nuscale dizaynı SMR yenilikçi nükleer elektrik ünitesi, 23 metre yükseklikte olan baklava şekilli reaktör
kabı, yer altında çelik gömlekli soğutma suyu havuzuna yerleştirilmiş bir konumda bulunmaktadır. Bu arada Nuscale tipi mikro SMR nükleer santral tesisi komple betonarme zırh ile de kaplanmaktadır. Ayrıca,
SMR modeli nükleer güç santrali NGS tesisinde bir nükleer elektrik ünitesinin nükleer yakıt yüklenmesi, ikmali ve takviyesi süresi boyunca kapatılması halinde sistemin modüler özellliği nedeni ile diğer reaktörlerin elektrik üretimleri devam ederek böylece sürdürülebilir nükleer güç üretimi işletim imkanı da
sağlanmaktadır. Küçük kapasiteli nükleer güç reaktörleri ünitelerinin sadeleştirilmiş yapıları, maliyetlerin
düşürülmesi yönünden önemli fırsatlar doğurmaktadır. Nuscale tasarımı SMR tipi nükleer reaktör kalbi
(reaktör çekirdeği) etrafında dolanan soğutma suyu sayesinde basit ısı nakli ve sadeleştirilmiş ısı aktarımı
(simple convection) gerçekleştirilmesi yoluyla nükleer elektrik enerjisi tesisi içinde yer alan çok sayıdaki su
pompaları ve diğer hareketli donanımların kullanılması bertaraf edilmektedir. Küçük kapasiteli mini SMR
nükleer güç tesisi; son derece ayrıntılı nükleer emniyet, nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliği standartları uygulanması yönünden de önemli olanaklar sunmaktadır. Mesela, reaktör dahili soğutma suyu devre dışı
kalması durumunda bile reaktör havuzu içindeki harici su kanalı ile ufak SMR tipi nükleer güç kompleksi
ünitesinde oluşan ısı üretiminin absorblanması ve soğurulması sağlanmaktadır. Öte yandan, Idaho Nuscale
dizaynı SMR yeni kuşak nükleer güç tesisi henüz faaliyete geçmemesine rağmen Kazakistan, Polonya ve Romanya söz konusu modüler reaktör tipine ilgi duydukl rını bildirmektedir. İngiliz 470 MW kapasiteli İngiliz
Rolls-Royce tasarımı nükleer elektrik kompleksi de bir bakıma SMR nükleer güç santrali NGS reaktörleri
türleri arasında sayılmaktadır. Ancak, Rolls-Royce dizaynı nükleer santral üniteleri için klasik nükleer güç
reaktörleri komplekslerinde bulunan aktif nükleer güvenlik sistemleri gerekmektedir. Örneğin, söz konusu
nükleer güç santrali ünitesinde bir aksama olduğu takdirde reaktörün sürekli çalışmasının temini açısından soğutma suyu pompaları ve yedek jeneratör donanımlarının devreye girmesi icap etmektedir. Mevzu
bahis durum ise İngiliz reaktör tipinde nükleer güç santrali maliyetleri rakamlarını artıracak ciddi bir engel
oluşturmaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık (United Kingdom - UK) genelinde ilk karbonsuz nükleer elektrik

enerjisi yatırımları, 1950’li yıllarda klasik birinci nesil Magnox tipi nükleer güç santrali NGS reaktörleri
inşaatları ile başlatılmıştır. Gelecekte ise Büyük Britanya (Great Britain - GB) Magnox modeli geleneksel
nükleer enerji tesisleri yerine iklim dostu SMR tipi minyatür yenilikçi modüler karbonsuz nükleer elektrik
santrali reaktörleri kurulması beklenmektedir.
Nuscale Power tasarımı SMR tipi nükleer güç santrali NGS reaktörü kesiti aşağıdaki şemada gösterilmektedir. Şemanın ilk satırında besleme suyu (Water feed) turkuaz renkli, türbinleri harekete geçiren buhar
(Steam to drive turbines) bordo renkli ve bir kişinin boyu (Person) siyah renkli işaret edilmektedir. Diğer
reaktör donanımları ise yukarıdan aşağıya doğru yeraltı soğutma suyu havuzu (Underground cooling-water
pool) turkuaz renkli, reaktör koruma kabı (Containment vessel) beyaz renkli, reaktör basınç kabı (Reactor pressure vessel) siyah renkli, buhar üreten jeneratör tüpleri (Steam-generator tubes) eflatun renkli, ısı
nakli ve ısı aktarımı (conviction) sağlayan soğutma suyu devresi (Cooling circuit is driven by convection)
turkuaz renkli ve nükleer reaktör çekirdeği ya da nükleer reaktör kalbi (Reactor core) bordo renkli olarak
gösterilmektedir.

Diğer taraftan pek çok enerji analisti, biraz daha büyük kapasiteli nükleer gücün ekonomik ölçekte iklim
dostu karbonsuz nükleer elektrik santrali maliyetleri rakamlarını düşürdüğünü ileri sürmektedir. İngiltere
Rolls-Royce Şirketi sözcüsü Alastair Evans, 470 MW kapasiteli nükleer enerji santrali kurulumu sayesinde
herbir reaktör komponentinin bir TIR kamyonu boyutuna sığdırılması suretiyle çoğu nükleer güç kayıpları
ve zorluklarının önlenebileceğini ifa de etmektedir. Bir tür jumbo SMR reaktörü olarak adlandırılan İngiliz
Rolls-Royce dizaynı nükleer santral maliyeti rakamının 1.8 milyar pound (2.4 milyar dolar) olacağını
tahmin etmektedir. Ayrıca, Rolls-Royce tasarımı nükleer güç santrali inşaatı çalışmalarının ise dört yıl
süreceği belirtilmektedir. Rolls-Royce dizaynı karbonsuz nükleer elektrik santrali üniteleri yatırımlarına
Amerika, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye ilgi duymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Nuscale Şirketi,
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İngiltere Rolls-Royce Firması ve Çin Ulusal Nükleer Şirketi (China National Nuclear Corporation CNNC) tarafından Hainan eyaletinde inşaatları süren küçük modüler reaktör SMR tipi nükleer elektrik
yatırımları; çoğunlukla denenmiş, test edilmiş ve onaylanmış nükleer tasarımlar statüsünde yer almaktadır.
Adı geçen tüm SMR nükleer santralleri; hafif sulu reaktörler (light water reactors - LWR) sınıfında olup,
reaktör kalbinin soğutulması aynı zamanda nükleer zincir reaksiyonları ve nükleer tepkimelerin azaltılması
amacıyla normal su (ordinary water) kullanılmaktadır. Küresel hafif sulu reaktörler ve diğer nükleer santral
tipleri gibi SMR reaktörleri de nükleer düzenleme kuruluşları mevzuatları, lisanslama prosedürleri, tüzük
ve yönetmelikleri ile denetimlerine sıkı sıkıya tabi tutulmaktadır. Örneğin, Amerikan Nuscale tasarımı
onaylanması için sunulmasından ancak dört yıl sonra ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (Nuclear
Regulatory Commission - NRC) tarafından 2020 yılında nükleer lisans belgesi verilmesi uygun görülmüştür.
Diğer nükleer reaktör dizaynları ise egzotik ve ilginç nükleer tasarımlar türleri arasında sayılmaktadır.
Örneğin, nükleer reaktör çekirdekleri helyum gazı, erimiş kurşun ve sodyum ile soğutulan reaktör tipleri;
enteresan nükleer santral türleri arasında olup, nükleer reaktör kalpleri için soğutma suyu kullanmamaktadır.
Amerikan X-energy Firması ve İngiliz Urenco (U-Battery) Şirketi minyatür helyum soğutmalı reaktörler
geliştirilmesi yönünde iddialı inovatif nükleer güç projeleri yürütmektedir. Mikro helyum soğutmalı nükleer
santraller, hafif sulu reaktörler LWR ünitelerine göre çok daha yüksek sıcaklık seviyelerinde işletilmektedir.
Urenco Firması Baş Mühendisi Tim Abram, U-Battery nükleer reaktör tipi ünitesinde soğutma gazı olan
helyumun yaklaşık 750 oC santigrat dereceye kadar ulaştığını açıklamaktadır. Bu gibi yüksek sıcaklıklı
nükleer enerji santralleri elektrik üretimleri yanında ayrıca, ticari ısı satışları da olası görülmektedir.
Örneğin, çok sayıda endüstriyel prosesler için yüksek sıcaklıklar gerekmektedir. Günümüzde sanayi
amaçlı yüksek sıcaklıklar çoğunlukla ciddi çevre kirliliği oluşturan baz yüklü geleneksel fosil yakıtlı termik
santraller üniteleri kanalıyla karşılanmaktadır. Örneğin, U-Battery yeni kuşak nükleer reaktör komplekslerinin
cam ve seramik endüstrisi dahil olmak üzere demir çelik, çimento, kağıt ve kağıt hamuru sanayileri
kapsamında devreye girmesi de mümkün kabul edilmektedir. Mr Abram, söz konusu sanayi dallarına ilaveten
U-Battery modeli yenilikçi nükleer santraller ile sağlanan yüksek sıcaklıkların termokimyasal ayrıştırma
(thermochemical splitting) prosesleri yardımıyla enerji depolanması için olası hidrojen üretimi yöntemleri
arasında kullanılması yolunu işaret etmektedir. Termokimyasal ayrıştırma yöntemi kapsamında suyu,
hidrojen ve oksijen haline dönüştürmek için elektrik enerjisinden ziyade yüksek sıcaklıklar gerekmektedir.
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Şimdiye kadar evrimsel küçük modüler reaktörler SMR kompleksleri hakkında anlatılanlar olumlu ve
iyi görünmektedir. Ancak, SMR reaktörleri ünitelerine dair geçmişe ait kuşkular ve kaygılar da varlığını
sürdürmektedir. Ticari klasik SMR üniteleri inşaatları 1960’lı yıllarda güçlü, güvenilir ve istikrarlı ekonomik
kriterler aynı zamanda teknolojik perspektifler doğrultusunda kurulmuştur. Diğer taraftan, British
Columbia Üniversitesi (University of British Columbia - UBC) Kamu Politikası ve Küresel İlişkiler Okulu
(School of Public Policy and Global Affairs - SPPGA) öğretim üyelerinden Fizikçi Prof Dr M.V. Ramana,
küçük SMR reaktörleri komplekslerinin büyük kapasiteli nükleer reaktörlere kıyasla nükleer elektrik
enerjisi rekabeti yarışına büyük bir dezavantaj ile başladığını belirtmektedir. O yıllarda nükleer reaktör
inşaat maliyetleri yavaş şekilde artmasına karşılık yüksek kapasiteli nükleer güç reaktörü ünitelerinde
elektrik enerjisi üretimi maliyetleri de düşük düzeylerde seyretmiştir. Şimdilerde ise yeni kuşak küçük
modüler reaktörler SMR seri üretimleri sayesinde maliyetlerin düşürülmesi olasılığı halen belirsizliğini
korumaktadır. Örneğin, Nuscale Idaho SMR nükleer tesisi maliyetleri kısmen federal ekonomik
sübvansiyonlar ve mali destekler yoluyla karşılanmaktadır. Bununla beraber Dr Ramana tarafından söz

konusu SMR nükleer kompleksi maliyeti rakamlarının 2017 yılında 3.6 milyar dolar iken 2020’de 6.1 milyar
dolara kadar yükseldiğini ifade etmektedir. Nuscale reaktörü ticari ortakları konumunda olan pek çok firma
ise 2020 yılında SMR modüler nükleer enerji üniteleri projesinden ayrılmıştır. Ayrıca, aynı kategorilerde
olmamasına rağmen Nuscale tasarımı SMR tipi inovatif nükleer santral teknolojisi projesi çalışmalarının;
düşük karbon yatırımları yenilenebilir enerji kaynakları YEK odaklı güneş enerjisi santralleri GES üniteleri
ve rüzgar enerjisi santralleri RES kompleksleri maliyetleri düşüşleri karşısında aynı zamanda günümüz
ekonomik koşulları çerçevesinde rekabet gücünü yitirdiği de değerlendirilmektedir. Ancak, son zamanlarda
nükleer gücün eskisine kıyasla daha ucuz olduğu gözlenmektedir. İngiltere Somerset kentinde inşaatı devam
eden dev yeni nesil nükleer enerji santrali güç fiyatı bağlamında 2013 yılında elektrik enerjisi tarifesi megawattsaat başına 92.50 pound olarak enflasyona bağlı şekilde saptanması kararlaştırılmıştır. O zamanlar belirlenen
nükleer elektrik enerjisi fiyatı tarifesi çok pahalı olduğu gerekçesi ile şiddetle kınanmıştır. Bununla beraber
şimdilerde yaşanan ulusal doğalgaz kıtlığı ve rüzgar enerjisi yokluğu ile beraber özellikle 2022 yılı boyunca
İngiliz elektrik enerjisi maliyetleri söz konusu saptanan nükleer güç tarifelerine göre çok daha yüksek
düzeylere ulaşmıştır.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı IAEA, depolama ve sürdürülebilir elektrik üretimi kriterlerinden yoksun
olması dikkate alınması halinde yenilenebilir enerji kaynakları YEK menşeli güç üretimi sistemlerinin
çok daha pahalı yatırımlar olduğunu hesaplamaktadır. Devam eden Rusya Federasyonu ve Ukrayna
savaşı, küresel enerji arz güvenliği şartlarının pamuk ipliğine bağlı olmasını göstermesi açısından dünya
ülkelerine önemli bir ders niteliği taşımaktadır. İklim dostu karbonsuz SMR tipi inovasyona dayalı nükleer
güç santrali NGS üniteleri seçeneğinin; global nükleer enerji politikaları üzerinde olumlu katkı sağlayıp
sağlamadığını ise zaman gösterecektir. Sonuçta, Hintli nükleer bilim insanı Fizikçi Dr Homi Jehangir Bhabha
tarafından ifade edilen “olmayan enerji en pahalı enerjidir” sözü her zaman geçerliliğini korumaktadır
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FRANSA İKLIM DOSTU KARBONSUZ NÜKLEER SANTRALLER GÜÇ ÜRETIMI
YÜKSEK DÜZEYDE OLMASINA RAĞMEN ELEKTRIK ENERJISI KESINTILERI
VE KISINTILARI UYGULAMALARI
Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi
Fizik Mühendisleri Odası FMO (canguzel.taner@gmail.com)
Fransa baz enerji kaynağı karbonsuz nükleer güç santralleri NGS reaktörleri elektrik enerjisi
üretimi 2000’li yılların başlarından itibaren hemen hemen %80 düzeyinde seyretmiştir. Bununla
beraber son senelerde yaşanan muhtelif nedenlerden dolayı Fransa iklim dostu nükleer güç
üretimi görünümü ülkenin ulusal elektrik enerjisi üretimi sepeti kapsamında maalesef yaklaşık
%70 seviyesine kadar azalmıştır. Bir zamanlar karbonsuz nükleer elektrik enerjisi ihracatı
gerçekleştiren Fransa şimdilerde, ne yazık ki, dışarıdan güç ithal eden ülkeler konumuna kadar
düşmüştür. Fransa temel enerji kaynağı iklim dostu nükleer elektrik enerjisi üretimi ülkede
faaliyet gösteren 56 adet baz yüklü karbonsuz nükleer güç reaktörleri üniteleri kompleksleri
sayesinde karşılanmaktadır. Rusya Federerasyonu ve Ukrayna savaşı neticesi ortaya çıkan
doğalgaz arz güvenliği problemleri ile karşılaşan Fransa, ulusal elektrik enerjisi sıkıntıları
yaşamaya da başlamıştır. Örneğin, Fransa Başkenti Paris konuşlu meşhur turistik Eyfel Kulesi,
enerji tasarrufu gereği uygulanan Fransız elektrik enerjisi kesintileri programları ile birlikte
gece saatleri boyunca karanlığa gömülmektedir. Böylece, Fransa elektrik enerjisi kesintileri
de ülkenin ulusal enerji arz güvenliği zafiyeti, açmazı, çıkmazı ve ikilemi içerisine düştüğünün
önemli bir göstergesi sayılmaktadır. Fransa nükleer enerji üretimi kayıpları sonucu nükleer güç
üretimi çok fazla olan ülkenin elektrik enerjisi arz güvenliği sorunları içine nasıl düştüğü bu
yazıda araştırılmaktadır.
Fransa enerji devi EDF (Électricité de France - EDF) Firması, 2022 yılı itibariyle iklim dostu nükleer güç
üretimi rakamlarının önceki yıla göre daha düşük olacağı öngörüsünü Mayıs 2022 tarihinde duyurmuştur.
Gerekçe olarak Fransa baz yüklü karbonsuz nükleer güç santrali NGS reaktörleri üniteleri komplekslerinin
yarısının işletilmesi faaliyetlerinin durdurulması gösterilmektedir. Fransa iklim dostu nükleer elektrik
enerjisi üretimi rakamlarının yarı yarıya azalması süreci ise Rusya - Ukrayna savaşı neticesi Avrupa
ülkelerinin uğradığı doğalgaz arz güvenliği sarmalı ile maalesef eş zamanlı periyoda rast gelmektedir. Öte
yandan Fransa, karbonsuz nükleer enerji endüstrisi ve iklim dostu nükleer güç sanayisi sayesinde genellikle
Avrupa’da en büyük elektrik enerjisi ihracatçısı ülkeler arasında olmayı başarmıştır. Ancak, Fransız EDF
Şirketi yetkililerinin 2024 yılı güç üretimi rakamlarının bile normal üretimin biraz altına düşeceğini
Eylül 2022’de açıklaması ile birlikte ülkede ilk kez bir elektrik enerjisi problemi ve sıkıntısı olduğu da
resmen doğrulanmıştır. Fransa halihazır nükleer enerji üretimi zorlukları ve sıkıntıları ülkede işletilen
56 adet iklim dostu karbonsuz nükleer elektrik santrali reaktörleri ünitelerinin bakım, onarım ve
yenilenmesi çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Örneğin, söz konusu Fransa nükleer güç reaktörleri
komplekslerinin yaklaşık yarısı neredeyse 40 yıldan beri işletilmektedir. Yaşlanan her bir nükleer reaktörün
dönüşümlü kapatılması sağlanarak periyodik nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliği denetimleri
yapılmaktadır. Covid- 19 pandemisi sırasında planlanan ve programlanan Fransız nükleer elektrik reaktörü
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üniteleri bakım, onarım, yenileme ve denetim faaliyetleri sekteye uğramıştır. Gerçek Fransa nükleer güç üretimi sarmalı ise 2021 yılı sonlarında bir basınçlı su reaktörü (Pressurized Water Reactor- PWR) kompleksinde saptanan korozyon sorunu ile ortaya çıkmıştır. Eylül 2022 itibariyle 25 adet Fransız nükleer güç
reaktörü ünitelerinin elektrik enerjisi üretimleri durdurulmuştur. Bahse konu ünitelerin 10 adeti Fransa
nükleer elektrik reaktörleri rutin bakımı ve denetimi gerekçe gösterilerek geride kalan 15 adeti ise nükleer
reaktör korozyon analizleri ve onarımları nedeniyle kapatılmıştır.
Nehir kıyısına kurulmuş olan bir Fransız yapımı iklim dostu karbonsuz üçüncü nesil Basınçlı Su Reaktörü
(European Water Reactor - EPR) kompleksi maketi aşağıda gösterilmektedir.

Diğer taraftan, aslında Fransa karbonsuz nükleer elektrik üretimi sıkıntıları ve zorlukları kendine has bir
nitelik ve özellik taşımaktadır. Fransa tarihsel olarak yarı bağımsız gelişen karbonsuz nükleer güç sanayi
ve iklim dostu nükleer enerji endüstrisi dalları ile donatılmıştır. Ancak, günümüzde iklim dostu nükleer
elektrik enerjisi üretimi %69’a kadar gerilemiştir. Nükleer güç üretimi %10 seviyesinde azalsa bile Fransa, nükleer elektrik üretimi ile sürekli gurur duyan bir tutum sergilemiştir.
Bununla beraber 2011 yılında doğal afetler sonrası meydana gelen Japonya Fukuşima nükleer yakıt erimesi felaketi sonucu Fransız nükleer enerji karşıtı gruplar ile yeşil, doğa dostu ve çevreci sivil toplum
kuruluşları (STK) tarafından yürütülen yoğun lobi faaliyetleri, Fransa nükleer güç politikası üzerine kabus
gibi çökmeye başlamıştır. Nitekim, 2012 yılı Başkanlık seçimi kampanyası boyunca Fransız Sosyalist Lider
François Hollande, Fransa nükleer elektrik üretimi profili rakamlarının azaltılması konusunda başarılı
bir nükleer politik süreç yürütmüştür. Bu bağlamda Fransa elektrik enerjisi kompozisyonu kapsamında
nükleer güç payı rakamının %50 oranına kadar düşürülmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, Fransa Devlet Başkanı seçilen François Hollande 2015 yılında Fransız nükleer elektrik enerjisi payının azaltılması yönünde
bir yasa tasarısı da hazırlamıştır. Öte yandan, önceki Başkan Hollande, Fessenheim klasik Nükleer Güç
Santrali NGS (Fessenheim Nuclear Power Plant - NPP) içeriğinde işletilen ülkenin en eski iki adet
geleneksel nükleer güç reaktörü kompleksinin kapatılması sözünü vermiştir. Hatta daha ileri giderek günümüzde kuruluşu devam eden Flamanville inovasyona dayalı temel enerji kaynağı evrimsel nükleer güç
santrali NGS (Flamanville Nuclear Power Plant - NPP) reaktörleri üniteleri kompleksleri inşaatlarının
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durdurulması vaadinde de bulunmuştur.
Fransa eski Devlet Başkanı François Hollande tarafından kapatılma sözü verilen Almanya sınırına yakın
kurulmuş olan konvansiyonel Fessenheim baz yüklü karbonsuz Nükleer Güç Santrali NGS (Fessenheim
Nuclear Power Plant - NPP) reaktörleri kompleksi üniteleri aşağıda görüntülenmektedir.

Eski Başkan Hollande tarafından yürütülen nükleer politika perspektifleri ve nükleer güç projeksiyonları
çalışmalarının tam tersine olarak şimdiki Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Şubat 2022 tarihinde ülkenin düşük karbon ekonomisi taahhütleri doğrultusunda yeni ulusal iklim dostu nükleer enerji
planı ve karbonsuz nükleer elektrik enerjisi üretimi programı duyurmuştur. Mevzu bahis iklim dostu milli
güç üretimi perspektifleri çerçevesinde açıklanan Fransa enerji stratejisi, 2050 yılına kadar karbondioksit
emisyonlarının sıfırlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. Bahse konu Fransa güç stratejisi yönünde milli
karbonsuzlaştırma teknolojileri uygulanması ilkesi çerçevesinde karbonsuz yerli nükleer enerji kompleksleri projelerinin yeniden canlandırılması aynı zamanda çevreci, yeşil ve doğa yanlısı yenilenebilir enerji
kaynakları YEK odaklı elektrik enerjisi üretim tesisleri yatırımlarının teşviki, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi prensibi hedeflenmektedir. Fransız Başkan Macron, 6 adet baz yüklü iklim dostu inovatif yeni
nesil güç reaktörleri üniteleri inşaatları gerçekleştirileceğini dile getirmektedir. Ayrıca, global iklim krizi
önlenmesi bağlamında 2050 yılına kadar karbon nötr ülke olma amaçları açısından Fransa‘da 8 adet ilave
karbonsuz yenilikçi nükleer elektrik reaktörleri kurulması ve devreye girmesi de öngörülmektedir. Böylece,
demoralize nükleer enerji sektörü ile nükleer güç yatırımcıları ve girişimcilerine yeniden nükleer güven
duygusu aşılanacaktır. Ancak, inovatif baz yüklü evrimsel yeni nesil nükleer güç santrali NGS reaktörleri
ünitelerinin Fransız elektrik enerjisi şebekesi ağı sistemine bağlanması ise çok uzun bir süre alacaktır. Öte
yandan, nükleer enerji endüstrisi üst düzey yetkilileri ve politikacılar birbirlerini suçlamaktadır. Ağustos
2022 tarihinde EDF Firması en üst yetkilisi Jean-Bernard Lévy nükleer güç endüstrisi ve nükleer enerji
sanayi dallarının ihtiyaç duyduğu nükleer enerji uzmanlarının istihdamı ve eğitimi konusunda zorluklar ve
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sıkıntılar yaşanmaya başladığını ifade ederek geçen 10 yıldır süregelen nükleer güç reaktörlerinin kapatılması kararı nedeniyle yönetimi kınamaktadır.
Başkan Macron ise suçlamaları yanlış ve sorumsuzluk olarak niteleyerek şiddetle reddetmektir. Fransız
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (French Institute of International Relations (IFRI))‘nde görevli Cecile
Maisonneuve, nükleer güç yatırımlarının dirilişi kararı alınmamış ya da oldukça geç alınmış olsaydı söz
konusu durumda Avrupa ülkelerinin elektrik arz güvenliği sorunları ve zorluklarının çok ciddi boyutlara
ulaşacağını belirtmektedir. Öte yandan, uzun vadede Fransa nükleer enerji endüstrisi ve nükleer güç sanayi
dallarının canlanması beklenmektedir. Diğer taraftan EDF Firması, İngiltere Hinkley Point C iklim dostu
yeni kuşak nükleer güç santrali NGS reaktörleri inşaatları hakkında önemli nükleer danışmalık hizmetleri
vermektedir. Yine aynı firma nükleer enerji uzmanları, Birleşik Krallık Sizewell karbonsuz nükleer güç
reaktörleri kapsamında ayrıntılı iklim dostu nükleer proje planlamaları hazırlamaktadır. Bu arada Fransa
elektrik şebekesi ağı otoritesi Réseau de Transport d’Électricité - RTE Şirketi, kısa vadede de olsa kış aylarında
gerilim yüksekliği sorunları ve voltaj düşüklüğü problemleri yaşanmasını olası görmektedir. EDF Şirketi,
halihazırda kapalı durumda olan tüm nükleer güç reaktörleri ünitelerinin Şubat 2023 itibariyle düzenli ve
sorunsuz olarak devreye gireceğini taahhüt etmektedir. Fransız Hükümeti, tamamen milli konumda olan EDF
Firması‘nın nükleer elektrik enerjisi arzı çalışmalarında performans düşüklüğü ve ulusal elektrik kesintileri
gibi yetersizlikleri ve aksamaları kesinlikle tolere etmeyeceğini bildirmiştir. RTE Firması ise Şubat 2023
Fransa nükleer elektrik enerjisi üretimi portföyü rakamlarının Şubat 2021 deki seviyesinin yaklaşık beşte
biri kadar azalacağını öngörmektedir. Böylece, yumurtaların çoğunun aynı enerji sepeti içine konulması da
çok ciddi ulusal enerji arz güvenliği sorunları oluşturmaktadır. Sonuçta, yoğun şekilde tek enerji kaynağına
bağlı kalınmasının ne kadar riskli ve tehlikeli olduğu aynı zamanda savaşlar, doğal afetler, iklim krizi gibi
olağanüstü koşullar altında alternatif enerji kaynak çeşitliliği çalışmalarının ne kadar önemli olduğu açıkça
ortaya çıkmaktadır.
Fransa baz yüklü iklim dostu karbonsuz klasik nükleer güç reaktörü kompleksi içinde yürütülen bakım,
onarım ve yenileme çalışmaları aşağıda gösterilmektedir.

32

Kaynaklar:
-Nükleer Reaktörler, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler,
2007.
-Nükleer Güç Santralleri ve Nükleer Enerjinin Geleceği, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası
FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2007.
-Nükleer Enerji Santralleri, Enerji Kaynak Çeşitliliği, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası
FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2008.
-Fransa’da Nükleer Santraller ve Nükleer Enerji Perspektifleri, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri
Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2008.
-Çağdaş Nükleer Santraller ve Avrupa Basınçlı Su Reaktörleri (European Pressurized Water Reactor EPR) ile ilgili Fransa’nın Pazarlama İkilemi, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2011.
-Fransız Elektrik Firması EDF ve Çin Nükleer Güç Şirketi CGN Tarafından Ortaklaşa İngiltere Üçüncü
Nesil İnovatif Fisyon Enerji Santralleri Yatırımları, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası
FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2015.
-Büyük Britanya Elektrik Arz Güvenliği Çıkmazı ve Sarmalı Sorunları Çözümü Bağlamında İnovatif
Hinkley Point C Nükleer Güç Santrali Projesi Paradoksu, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri
Odası Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2016.
-Birleşik Krallık (United Kingdom - UK) Enerji Projeksiyonları ve Électricité de France EDF Hinkley
Point C Nükleer Güç Santrali NGS Kurulması Açmazı, Ahmet Cangüzel Taner, FMO Yayınları, Faydalı
Bilgiler, 2016.
-Büyük Britanya Yenilikçi Nükleer Enerji Politikası Açmazı için Fransız EDF İnovatif Nükleer Güç Teknolojisi ve Çin Finansal Destek Girişimleri, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2016.
-İngiltere Baz Yük Kaynakları Konvansiyonel Kömürlü Termik Santraller Kapatılması ve Hinkley Point
C Santrali Kurulması Projeksiyonları, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları,
Faydalı Bilgiler, 2016.
-Japonya Mart 2011 Deprem ve Tsunami Süpürtü Dalgaları Tabii Afetler Zinciri Sonrası Japon Nükleer
Enerji Santralleri Projeksiyonları Dirilişi Süreci, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO
Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2016.
-Küresel Baz Yük Kaynağı Karbonsuz İnovatif Yeni Kuşak Nükleer Enerji Santralleri Teknolojileri Gelişim
Süreci Zarfında Karşılaşılan Sorunlar, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları,
Faydalı Bilgiler, 2017.
-Rusya Federasyonu Küresel Karbonsuz Nükleer Güç Santralleri Yatırımları ile Çin, Güney Kore, Fransa
ve Amerika Nükleer Enerji Projeleri Rekabeti, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO
Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2018.
-İngiltere Nükleer Güç Sanayi Canlandırılması Yönünde Karbonsuz Sizewell C ve Hinkley C Yeni Kuşak
Nükleer Fisyon Santralleri Yatırımları, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları,
Faydalı Bilgiler, 2020.
-Microsoft Şirketi Kurucusu ve Dünyanın Önde Gelen Girişimcisi Bill Gates’in Temel Enerji Kaynağı
Karbonsuz Nükleer Güç Santrali NGS Yatırımları, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO
Yayınları, Faydalı Bilgiler, 2021.
-Global Enerji Arz Güvenliği Darboğazı Aşılması Açısından İklim Dostu Karbonsuz Nükleer Güç Santralleri NGS Reaktörleri Popülaritesi, Ahmet Cangüzel Taner, Fizik Mühendisleri Odası FMO Yayınları,
Faydalı Bilgiler, 2022. -The Economist Dergisi, 15 Ekim 2022 - 21 Ekim 2022.
Fizik Mühendisleri Odası FMO Resmi İnternet Sitesi:
www.fmo.org.tr/_yayinlar/faydali-bilgiler
33

TMMOB’ DEN HABERLER
MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TEZCAN KARAKUŞ CANDAN’IN
YANINDAYIZ!
06.09.2022
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı
Tezcan
Karakuş
Candan’ın
İçişleri
Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Çankaya
Belediyesi’ndeki görevinden ihraç edilmesi hakkında
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
tarafından 6 Eylül 2022 tarihinde basın açıklaması
yapıldı.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/mimarlar-odasiankara-subesi-yonetim-kurulu-baskani-tezcankarakus-candanin-yanindayiz
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI TEMSİLCİLERİ TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
08.09.2022
Emek ve Özgürlük İttifakı Temsilcileri 8 Eylül 2022 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek yürütme kurulu üyelerimiz ile
görüştü
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI TEMSİLCİLERİ
TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ | www.tmmob.org.tr

YEREL YÖNETİMLERDE MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN KADRO TAHSİS
EDİLEREK KALICI VE GÜVENCELİ İSTİHDAM YAPILMALIDIR
14.09.2022
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının belediyelerde taşeron usulüyle işe alınarak güvencesiz, düşük ücretli çalıştırılmalarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yapıldı.
YEREL YÖNETİMLERDE MÜHENDİS, MİMAR VE
ŞEHİR PLANCILARI İÇİN KADRO TAHSİS EDİLEREK
KALICI VE GÜVENCELİ İSTİHDAM YAPILMALIDIR |
www.tmmob.org.tr
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FEANI TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
17.09.2022
Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu
(FEANI) Heyeti, 15 Eylül 2022 tarihinde TMMOB’yi ziyaret
ederek, Birliğimizin ve Federasyonun çalışmaları üzerine TMMOB Yürütme Kurulu ile görüşmelerde bulundu.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/feani-tmmobyiziyaret-etti
ZORBALIĞA DİRENEN İRANLI KADINLARA SELAM OLSUN!
22.09.2022
İran’da
22
yaşındaki
Mahsa
Amini’nin
başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürülmesi üzerine İran’da kadınların başlattığı direnişe ilişkin olarak, TMMOB Yönetim
Kurulu 22 Eylül 2022 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/zorbaliga-direneniranli-kadinlara-selam-olsun
TMMOB VE ODA DENETLEME KURULLARI ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
26.09.2022
TMMOB Denetleme Kurulu ile Oda Denetleme
Kurulları ortak toplantısı, Oda Sayman üyelerinin de
katılımı ile 24 Eylül 2022 tarihinde, TMMOB
Teoman ÖZTÜRK Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-ve-odadenetleme-kurullari-ortak-toplantisi-gerceklestirildiTMMOB ABB’Yİ ZİYARET ETTİ
27.09.2022
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yürütme Kurulu Üyeleri Selçuk Uluata, Hülya Küçükaras, Orhan
Sarıaltun, Hanze Gürkaş ve TMMOB Ankapark Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Müfit Gülgeç ve Saadettin Özkalender
27 Eylül 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşerek fikir alışverişinde bulundular.
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AFET SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI YAYIMLANDI
TMMOB tarafından 20-22 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilen Afet Sempozyumunda sunulan bildirileri içeren “Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı”yayımlandı.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/afet-sempozyumubildiriler-kitabi-yayimlandi

“DEZENFORMASYONLA MÜCADELE” ADI ALTINDA “SANSÜR”E HAYIR!
04.10.2022
İktidar
partisi
tarafından
meclise
sunulması
planlanan ve sosyal medya paylaşımlarına büyük
ezalar öngören “Sansür Yasası”na ilişkin TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 4 Ekim 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/dezenformasyonla
-mucadele-adi-altinda-sansure-hayir
TMMOB DÜNYA GIDA GÜNÜ 2022 SEMPOZYUMU 15 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
07.10.2022
15 Ekim 2022 tarihinde Ankara`da Çankaya Belediyesi Yılmaz
Güney Sahnesi‘nde gerçekleştirilecek olan TMMOB Dünya
Gıda Günü 2022 Sempozyumu programı açıklandı.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-dunyagida-gunu-2022-sempozyumu-15-ekimdegerceklestiriliyor
10 EKİM’İ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
09.10.2022
10 Ekim 2015’te katledilen 103 arkadaşımızın bizlere en
büyük emaneti olan emeği, demokrasiyi ve barışı savunmaya
devam edeceğiz. 10 Ekim Katliamını unutmayacağız, unutturmayacağız!

36

http://www.tmmob.org.tr/icerik/10-ekimiunutmadik-unutturmayacagiz

MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
13.10.2022
Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Uğur Mumcu Araştırmacı
Gazetecilik Vakfı tarafından düzenlenen Medya Okur Yazarlığı Eğitimi 12 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/medya-okur- yazarligi-egitimi-gerceklestirildi

AMASRA’DA YÜREĞİMİZ BİR KEZ DAHA YANDI, SORUMLULAR HESAP VERSİN!
15.10.2022
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesine bağlı yeraltı kömür
ocağında meydana gelen “grizu patlaması” sonucunda yaşanan maden faciasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/amasrada-yuregimiz-bir-kez-daha-yandi-sorumlular-hesap-versin

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 68 YAŞINDA! ÜRETEREK BÜYÜYEN, PAYLAŞARAK GELİŞEN BİR ÜLKEDE
İNSANCA VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR
18.10.2022
TMMOB’ye bağlı odaların kuruluşunun gerçekleştirildiği
TMMOB 1. Genel Kurulu’nun 68. Yıldönümünü ve Mühendislik, Mimarlık Haftası’nı kutlamak için TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Ekim 2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-orgutlulugu-68-yasinda-ureterek-buyuyen-paylasarak-gelisen-bir-ulkede-insanca-ve-baris
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MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ IX YAYIMLANDI
20.10.2022
TMMOB`nin ilkini 2006 yılında yayımladığı Mühendislik Mimarlık Öyküleri kitabının dokuzuncusu Ekim 2022’de çıktı.
SUNUŞ
2004 yılından bu yana düzenli olarak yayınladığımız Mühendislik Mimarlık Öyküleri serisinin dokuzuncu kitabını sizlerle
buluşturuyoruz.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/muhendislikmimarlik-oykuleri-ix-yayimlandi

TMMOB TARİHİ, MÜCADELE VE GÜNCEL SORUMLULUKLAR SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
21.10.2022
18-22 Ekim TMMOB Mühendislik, Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında “TMMOB Tarihi, Mücadele ve Güncel Sorumluluklar Söyleşisi”20 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi olarak youtube kanalımızdan saat 20.00’de gerçekleştirildi.
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-tarihi- mucadele-ve-guncel-sorumluluklar-soylesisi-gerceklestirildi

GEZİ DAVASI KARARINA DAİR ADALET ARAYIŞI SÜRÜYOR!
26.10.2022
TMMOB ve bağlı odalarının Gezi Davası kararına karşı başlattığı Adalet Nöbeti 6. ayını doldurdu. Toplumu susturma operasyonuna karşı sesini yükselten meslek odaları 180 günü aşkın
süredir adalet arıyor. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz; tutuklu meslektaşlarımızın aileleriyle birlikte 25 Ekim
2022 tarihinde Adalet nöbetinde şunları söyledi:
http://www.tmmob.org.tr/icerik/gezi-davasi-kararina-dair-adalet-arayisi-suruyor
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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