
PORTFOLYO PORTFOLYO 
ÇALIŞMASIÇALIŞMASIÇALIŞMASIÇALIŞMASI



NÜKLEER ENERJĐNÜKLEER ENERJĐ



NÜKLEER ENERJĐ NEDĐR?NÜKLEER ENERJĐ NEDĐR?

Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) 
atomların bir nötronun çarpması ile atomların bir nötronun çarpması ile 
daha küçük atomlara bölünmesi daha küçük atomlara bölünmesi 
((fisyonfisyon) veya hafif radyoaktif ) veya hafif radyoaktif ((fisyonfisyon) veya hafif radyoaktif ) veya hafif radyoaktif 
atomların birleşerek daha ağır atomların birleşerek daha ağır 
atomları oluşturması (atomları oluşturması (füzyonfüzyon) sonucu ) sonucu 
çok büyük bir miktarda enerji açığa çok büyük bir miktarda enerji açığa 
çıkar. Bu enerjiye nükleer enerji çıkar. Bu enerjiye nükleer enerji 
denir. denir. 





ĐLK NÜKLEER TEPKĐMEYi KĐM ĐLK NÜKLEER TEPKĐMEYi KĐM 
BULDU?BULDU?



Einstein, 1905 yılında Einstein, 1905 yılında 
E=mc2E=mc2 formülü ile formülü ile 
fisyon sonucu açığa fisyon sonucu açığa fisyon sonucu açığa fisyon sonucu açığa 
çıkabilecek enerjiyi çıkabilecek enerjiyi 
hesaplamıştır.hesaplamıştır.



FĐSYON TEPKĐMESĐFĐSYON TEPKĐMESĐ



DOĞAL URANYUM KULLANILAN DOĞAL URANYUM KULLANILAN 
REAKTÖRLER ĐÇĐN NÜKLEER YAKIT REAKTÖRLER ĐÇĐN NÜKLEER YAKIT 

ÜRETĐMĐÜRETĐMĐ



NÜKLEER YAKIT ÜRETĐMĐNÜKLEER YAKIT ÜRETĐMĐ

1.1. Uranyum ilk önce madenden çıkartılır.Uranyum ilk önce madenden çıkartılır.

2.2. Cevherden sarı pasta (U3O8) oluşturulur.Cevherden sarı pasta (U3O8) oluşturulur.

3.3. Zenginleştirme yapılmaksızın sarı pasta Zenginleştirme yapılmaksızın sarı pasta 
direkt olarak yakıt fabrikasyonuna direkt olarak yakıt fabrikasyonuna direkt olarak yakıt fabrikasyonuna direkt olarak yakıt fabrikasyonuna 
gönderilir.Burada yakıt tabletleri gönderilir.Burada yakıt tabletleri 
oluşturulup yakıt çubuklarına oluşturulup yakıt çubuklarına 
doldurulur.Bir araya getirilen yakıt doldurulur.Bir araya getirilen yakıt 
çubukları da yakıt demetlerini oluşturur.çubukları da yakıt demetlerini oluşturur.



ZENGĐNLEŞTĐRĐLMĐŞ URANYUM ZENGĐNLEŞTĐRĐLMĐŞ URANYUM 
KULLANILAN REAKTÖRLER ĐÇĐN KULLANILAN REAKTÖRLER ĐÇĐN 

NÜKLEER YAKIT ÜRETĐMĐNÜKLEER YAKIT ÜRETĐMĐ



NÜKLEER YAKIT ÜRETĐMĐNÜKLEER YAKIT ÜRETĐMĐ

1.1. Uranyum ilk önce madenden çıkartılır.Uranyum ilk önce madenden çıkartılır.
2.2. Özütleme,parçalayıcı,öğütücü,kimyasal Özütleme,parçalayıcı,öğütücü,kimyasal 

yıkama ve kurutucu işlemlerinden yıkama ve kurutucu işlemlerinden 
geçirilir.geçirilir.

3.3. Sarı pasta ilk önce UF6 gazına Sarı pasta ilk önce UF6 gazına 3.3. Sarı pasta ilk önce UF6 gazına Sarı pasta ilk önce UF6 gazına 
dönüştürülür.Ve sonra zenginleştirme dönüştürülür.Ve sonra zenginleştirme 
tesisine gönderilir.tesisine gönderilir.

4.4. UU--235 oranının % 3 civarına çıkartılması 235 oranının % 3 civarına çıkartılması 
yani zenginleştirilmesi gerekir.yani zenginleştirilmesi gerekir.

5.5. Zenginleştirilmiş uZenginleştirilmiş u--235 gazı UO2’ye 235 gazı UO2’ye 
dönüştürülerek yakıt tabletleri dönüştürülerek yakıt tabletleri 
oluşturulur.oluşturulur.



Nükleer Reaktörde Elektrik Nasıl Nükleer Reaktörde Elektrik Nasıl 
Üretilir ?Üretilir ?

Elektrik, bakır gibi iletken bir telin Elektrik, bakır gibi iletken bir telin 
manyetik bir alan içinde hareket manyetik bir alan içinde hareket 
ettirilmesi ile üretilir. Elektrik ettirilmesi ile üretilir. Elektrik 
jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen 
sarılı iletken tellerin bulunduğu, ve sarılı iletken tellerin bulunduğu, ve 
bu tellerin mıknatıs içinde bu tellerin mıknatıs içinde 
dönmesiyle elektrik akımı üreten bir dönmesiyle elektrik akımı üreten bir 
makinedir. makinedir. 







NÜKLEER REAKTÖR NEDĐR?NÜKLEER REAKTÖR NEDĐR?

Nükleer santrallerin temel felsefesi; Isı enerjisinin Nükleer santrallerin temel felsefesi; Isı enerjisinin 
üretildiği kısımda elde edilen buharın türbinüretildiği kısımda elde edilen buharın türbin--
jeneratörü döndürerek elektrik üretmesidir. jeneratörü döndürerek elektrik üretmesidir. 
Nükleer santraller ısı üretmek için nükleer Nükleer santraller ısı üretmek için nükleer 
reaksiyonu kullandıkları ve bunun sonucunda reaksiyonu kullandıkları ve bunun sonucunda 
çevreye salınmaması gereken radyoaktif çevreye salınmaması gereken radyoaktif 
maddeler ürettikleri için, bazı ek sistemler maddeler ürettikleri için, bazı ek sistemler maddeler ürettikleri için, bazı ek sistemler maddeler ürettikleri için, bazı ek sistemler 
kullanırlar.kullanırlar.
Örneğin, bir çok nükleer santralde nükleer yakıtı Örneğin, bir çok nükleer santralde nükleer yakıtı 
barındıran yakıt tüpleri arasından ısınarak geçen barındıran yakıt tüpleri arasından ısınarak geçen 
su, doğrudan türbine gönderilmeyip, türbin için su, doğrudan türbine gönderilmeyip, türbin için 
buhar üretilen ikinci bir çevrimi ısıtmak için buhar üretilen ikinci bir çevrimi ısıtmak için 
kullanılır. Bununla ilgili sistemlere Birincil kullanılır. Bununla ilgili sistemlere Birincil 
(Soğutma) Sistemi adı verilir. (Soğutma) Sistemi adı verilir. 



NÜKLEER REAKTÖRÜN NÜKLEER REAKTÖRÜN 
ÇALIŞMA SĐSTEMĐÇALIŞMA SĐSTEMĐ



BASINÇLI SU REAKTÖRÜBASINÇLI SU REAKTÖRÜ
Dünyadaki 400 den Dünyadaki 400 den 
fazla sayıda nükleer fazla sayıda nükleer 
santralın yaklaşık santralın yaklaşık 
olarak yarısı "basınçlı olarak yarısı "basınçlı 
su reaktörü"dür. su reaktörü"dür. 
Basınçlı su Basınçlı su 
reaktörlerinin de, reaktörlerinin de, reaktörlerinin de, reaktörlerinin de, 
birincil sistem birincil sistem 
yaklaşık 150 yaklaşık 150 
atmosferlik bir basınç atmosferlik bir basınç 
altında tutularak, altında tutularak, 
içinde bulunan suyun içinde bulunan suyun 
yüksek sıcaklıklara yüksek sıcaklıklara 
kaynamadan kaynamadan 
çıkarılması çıkarılması 
sağlanmıştır sağlanmıştır 



NÜKLEER ATIKLARNÜKLEER ATIKLAR



Nükleer güç reaktörlerinin normal Nükleer güç reaktörlerinin normal 
çalışmaları sırasında çevreye yalnızca çalışmaları sırasında çevreye yalnızca 
düşük ve orta aktivite seviyelerinde düşük ve orta aktivite seviyelerinde 
sıvı ve gaz radyoaktif atıklar bırakılır. sıvı ve gaz radyoaktif atıklar bırakılır. 
Bu tür atıklar aktiviteleri azalıncaya Bu tür atıklar aktiviteleri azalıncaya 
kadar depolanırlar veya kadar depolanırlar veya 
Bu tür atıklar aktiviteleri azalıncaya Bu tür atıklar aktiviteleri azalıncaya 
kadar depolanırlar veya kadar depolanırlar veya 
aktivitelerinin çevreye yayılmasının aktivitelerinin çevreye yayılmasının 
önlenmesi için önlenmesi için çimento çimento veya veya bitümenbitümen
ile karıştırılarak kara parçalarında ile karıştırılarak kara parçalarında 
yüzeysel olarak veya deniz diplerine yüzeysel olarak veya deniz diplerine 
gömülürler. gömülürler. 



Bu nedenle, kullanılmış yakıtlar ara Bu nedenle, kullanılmış yakıtlar ara 

depolama tesislerinde bekletilmektedir.depolama tesislerinde bekletilmektedir.



Kullanılmış yakıtın içinde bulunan ve tekrar yakıt olarak Kullanılmış yakıtın içinde bulunan ve tekrar yakıt olarak 
kullanılabilecek uranyum ve plütonyumun kazanılması kullanılabilecek uranyum ve plütonyumun kazanılması 

amacıyla yeniden işletme tesislerine gönderilir.amacıyla yeniden işletme tesislerine gönderilir.



Uranyum ve plütonyum kazanıldıktan sonra Uranyum ve plütonyum kazanıldıktan sonra 
ortaya çıkan yüksek seviyeli atık ortaya çıkan yüksek seviyeli atık 

camlaştırılarak..camlaştırılarak..



Yerin yüzlerce metre altına gömülür.Yerin yüzlerce metre altına gömülür.



NÜKLEER GÜVENLĐKNÜKLEER GÜVENLĐK

Genel nükleer güvenlik hedefiGenel nükleer güvenlik hedefi;;

nükleer tesislerde, sürdürülebilir ve nükleer tesislerde, sürdürülebilir ve 
etkin koruma önlemleri alarak birey, etkin koruma önlemleri alarak birey, etkin koruma önlemleri alarak birey, etkin koruma önlemleri alarak birey, 
toplum ve çevreyi olası radyolojik toplum ve çevreyi olası radyolojik 
zararlardan korumaktır.zararlardan korumaktır.



Teknik nükleer güvenlik Teknik nükleer güvenlik 
hedefi, hedefi, 

�� Nükleer tesislerdeki kazaların önlenmesini ve Nükleer tesislerdeki kazaların önlenmesini ve 
buna rağmen kaza olması durumunda buna rağmen kaza olması durumunda 
sonuçlarının hafifletilmesinisonuçlarının hafifletilmesini

�� Olasılığı en düşük kazalar da dahil olmak üzere, Olasılığı en düşük kazalar da dahil olmak üzere, 
tesisin tasarımında dikkate alınan tüm kazalar tesisin tasarımında dikkate alınan tüm kazalar tesisin tasarımında dikkate alınan tüm kazalar tesisin tasarımında dikkate alınan tüm kazalar 
için radyolojik sonuçların boyutlarının küçük ve için radyolojik sonuçların boyutlarının küçük ve 
belirlenen sınırların altında tutulmasını vebelirlenen sınırların altında tutulmasını ve

�� Ağır radyolojik sonuçlar doğuracak ciddi kazaların Ağır radyolojik sonuçlar doğuracak ciddi kazaların 
gerçekleşme olasılığının son derece düşük gerçekleşme olasılığının son derece düşük 
olmasını sağlamak için mümkün ve makul olan olmasını sağlamak için mümkün ve makul olan 
bütün önlemleri almaktır. bütün önlemleri almaktır. 





NÜKLEER SANTRALLERDE NÜKLEER SANTRALLERDE 
GÜVENLĐK NASIL SAĞLANIR?GÜVENLĐK NASIL SAĞLANIR?



�� Nükleer maddelerin dışarıya salınmaması için kademeli Nükleer maddelerin dışarıya salınmaması için kademeli 
koruma önlemleri, oluşan ısının alınması için ise yine koruma önlemleri, oluşan ısının alınması için ise yine 
kademeli ve yedekli sistem ve bileşenler kademeli ve yedekli sistem ve bileşenler 
bulunmaktadır. bulunmaktadır. 

�� Nükleer yakıt, seramik formunda, yaklaşık 1 cm çap ve Nükleer yakıt, seramik formunda, yaklaşık 1 cm çap ve 
yüksekliğinde silindirik parçaların art arda dizilmesiyle yüksekliğinde silindirik parçaların art arda dizilmesiyle 
yine silindirik biçimde kapalı sızdırmaz tüpler içindedir. yine silindirik biçimde kapalı sızdırmaz tüpler içindedir. 
Bu tüplerin binlercesinin, aralarından soğutucu suyun Bu tüplerin binlercesinin, aralarından soğutucu suyun 
geçmesine izin verecek şekilde bir araya getirilmesi ile geçmesine izin verecek şekilde bir araya getirilmesi ile geçmesine izin verecek şekilde bir araya getirilmesi ile geçmesine izin verecek şekilde bir araya getirilmesi ile 
de reaktör kalbi oluşturulmuştur. Bu kalp ise paslanmaz de reaktör kalbi oluşturulmuştur. Bu kalp ise paslanmaz 
çelikten yapılan bir basınç kabının içinde bulunur.Basınç çelikten yapılan bir basınç kabının içinde bulunur.Basınç 
kabı ve buna bağlı sistemler ise reaktör korunak binası kabı ve buna bağlı sistemler ise reaktör korunak binası 
adı verilen betondan yapılmış kubbemsi yapının içinde adı verilen betondan yapılmış kubbemsi yapının içinde 
bulunurlar. Dolayısıyla, yakıt içinde bulunan radyoaktif bulunurlar. Dolayısıyla, yakıt içinde bulunan radyoaktif 
maddelerin dışarıya salınmalarını, seramik yakıt, yakıt maddelerin dışarıya salınmalarını, seramik yakıt, yakıt 
tüpü, basınç kabı, çelik gömlek ve beton korunak tüpü, basınç kabı, çelik gömlek ve beton korunak 
binası, kademeli olarak engellemiş olurlar. binası, kademeli olarak engellemiş olurlar. 



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 
sapmasapma, , olayolay ve ve kazakaza tanımları...tanımları...



Bugüne kadar çevreye zarar verebilecek Bugüne kadar çevreye zarar verebilecek 
özellikte 3 nükleer santral kazası olmuştur: özellikte 3 nükleer santral kazası olmuştur: 

�� 1957 yılında Đskoçya'da meydana gelen 1957 yılında Đskoçya'da meydana gelen WindscaleWindscale kazası;kazası;
bu kazada reaktörün civarına bir miktar radyasyon yayılmakla bu kazada reaktörün civarına bir miktar radyasyon yayılmakla 
beraber ölümle veya akut radyasyon hastalığıyla sonuçlanan bir beraber ölümle veya akut radyasyon hastalığıyla sonuçlanan bir 
olay meydana gelmemiştir.olay meydana gelmemiştir.

�� 1979 yılında ABD'de meydana gelen 1979 yılında ABD'de meydana gelen Three Mile IslandThree Mile Island
kazası;kazası; normal bir işletim arızası, ekipman kaybı ve operatör normal bir işletim arızası, ekipman kaybı ve operatör 
hatası ile kazaya dönüşmüş, ancak kısmi reaktör kalbi ergimesi hatası ile kazaya dönüşmüş, ancak kısmi reaktör kalbi ergimesi 
meydana gelmesine rağmen reaktörü çevreleyen beton koruyucu meydana gelmesine rağmen reaktörü çevreleyen beton koruyucu meydana gelmesine rağmen reaktörü çevreleyen beton koruyucu meydana gelmesine rağmen reaktörü çevreleyen beton koruyucu 
kabuğun sayesinde çevreye ciddi bir radyasyon sızıntısı olmamıştır.kabuğun sayesinde çevreye ciddi bir radyasyon sızıntısı olmamıştır.

�� 1986 yılında Ukrayna'da meydana gelen Çernobil kazası;1986 yılında Ukrayna'da meydana gelen Çernobil kazası; bu bu 
kaza insan ölümüne neden olmuş tek ticari nükleer santral kaza insan ölümüne neden olmuş tek ticari nükleer santral 
kazasıdır. Kazanın nedenleri; operatörlerin güvenlik mevzuatına kazasıdır. Kazanın nedenleri; operatörlerin güvenlik mevzuatına 
aykırı olarak santralda deney yapmaları sonucunda reaktördeki ani aykırı olarak santralda deney yapmaları sonucunda reaktördeki ani 
güç artışı ve santral tasarımında derinliğine güvenlik prensibine güç artışı ve santral tasarımında derinliğine güvenlik prensibine 
aykırı olarak, reaktörü çevrelemesi gereken bir beton koruyucu aykırı olarak, reaktörü çevrelemesi gereken bir beton koruyucu 
kabuğun bulunmaması olarak özetlenebilir. kabuğun bulunmaması olarak özetlenebilir. 



TÜRKĐYE’DEKĐ URANYUM VE TÜRKĐYE’DEKĐ URANYUM VE 
TORYUM YATAKLARITORYUM YATAKLARI





Uranyum yatağı (Güney Afrika)Uranyum yatağı (Güney Afrika)



Bir nükleer santralin yapımı...Bir nükleer santralin yapımı...



Yaklaşık 5 yıl sürer...Yaklaşık 5 yıl sürer...



Nükleer Enerjinin Dünyada ki Nükleer Enerjinin Dünyada ki 
durumudurumu



Dünyadaki reaktörlerDünyadaki reaktörler



NÜKLEER ENERJĐNĐN NÜKLEER ENERJĐNĐN 
DÜNYADAKĐ DURUMU NEDĐR?DÜNYADAKĐ DURUMU NEDĐR?

Đşletmede olan santrallerin sayısı:Đşletmede olan santrallerin sayısı:
442 adet 442 adet 
Üretilen enerji:Üretilen enerji: 2544 TW saat2544 TW saat
Nükleer enerjinin toplam enerjiyeNükleer enerjinin toplam enerjiyeNükleer enerjinin toplam enerjiyeNükleer enerjinin toplam enerjiye
oranı:oranı: %16%16
Đnşa halindeki santrallerin sayısı:Đnşa halindeki santrallerin sayısı: 35 35 
adetadet





Nükleer Enerji Kullanan Nükleer Enerji Kullanan 
Ülkelerde Elektrik Üretiminde Ülkelerde Elektrik Üretiminde 

Nükleer Enerjinin Payı :Nükleer Enerjinin Payı :

�� FRANSA FRANSA % 77,% 77,

BELÇĐKA BELÇĐKA % 58,% 58,�� BELÇĐKA BELÇĐKA % 58,% 58,

�� ABD ABD % 20,% 20,

�� ALMANYA ALMANYA %31 %31 



Türkiye’de ki durumTürkiye’de ki durum



Türkiye'de Nükleer Santral Türkiye'de Nükleer Santral 
ÇalışmalarıÇalışmaları

****Türkiye kullanılabilir enerji kaynakları sınırlı ve enerji Türkiye kullanılabilir enerji kaynakları sınırlı ve enerji 
ithal etmek zorunda olan bir ülkedir. Enerjide dış ithal etmek zorunda olan bir ülkedir. Enerjide dış 
bağımlılık artarken, ithal olunan enerji türlerinin bağımlılık artarken, ithal olunan enerji türlerinin 
çeşitlendirilmesi ithal güvencesi açısından gereklidir.çeşitlendirilmesi ithal güvencesi açısından gereklidir.

**** Nükleer enerjinin kullanımına yönelik olarak 5 Mayıs Nükleer enerjinin kullanımına yönelik olarak 5 Mayıs **** Nükleer enerjinin kullanımına yönelik olarak 5 Mayıs Nükleer enerjinin kullanımına yönelik olarak 5 Mayıs 
1955 tarihinde ABD ile "Barış Đçin Atom" anlaşmasını ilk 1955 tarihinde ABD ile "Barış Đçin Atom" anlaşmasını ilk 
imzalayan ülkelerden biri Türkiye'dir.imzalayan ülkelerden biri Türkiye'dir.

** ** 1977 yılında  kaynar sulu reaktör kurulmasına karar 1977 yılında  kaynar sulu reaktör kurulmasına karar 
verilmiştir. Fakat Đsveç hükümetinin kredi garantisi verilmiştir. Fakat Đsveç hükümetinin kredi garantisi 
vermemesi ve ülkemizde de siyasi iradenin!! ortaya vermemesi ve ülkemizde de siyasi iradenin!! ortaya 
konulamaması sonucu Eylül 1979'da görüşmeler konulamaması sonucu Eylül 1979'da görüşmeler 
kesilmiştirkesilmiştir. . 



Türkiye Đçin Nükleer Enerji Türkiye Đçin Nükleer Enerji 
StratejisiStratejisi

****** 2020 yılına doğru ortaya çıkacak büyük elektriksel 2020 yılına doğru ortaya çıkacak büyük elektriksel 
kurulu güç talebinin karşılanması için nükleer enerjiden kurulu güç talebinin karşılanması için nükleer enerjiden 
yararlanılması gerektiği ortadır. yararlanılması gerektiği ortadır. 

****** Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmayı hedeflemiş bir Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmayı hedeflemiş bir 
ülkedir. Bazı tıkanıklıklar olsa da, Türkiye'nin ana ülkedir. Bazı tıkanıklıklar olsa da, Türkiye'nin ana 
çizgiden sapması söz konusu değildir. Bu nedenle çizgiden sapması söz konusu değildir. Bu nedenle 
Türkiye, her konudaki standartlarını Avrupa Birliği'ne Türkiye, her konudaki standartlarını Avrupa Birliği'ne 
çizgiden sapması söz konusu değildir. Bu nedenle çizgiden sapması söz konusu değildir. Bu nedenle 
Türkiye, her konudaki standartlarını Avrupa Birliği'ne Türkiye, her konudaki standartlarını Avrupa Birliği'ne 
göre ayarlamak durumundadır. göre ayarlamak durumundadır. 

****** Türkiye'nin 1998 yılında revize edilen elektrik Türkiye'nin 1998 yılında revize edilen elektrik 
planlamasına göre 1000 MW gücündeki ilk nükleer planlamasına göre 1000 MW gücündeki ilk nükleer 
santral 2007 yılında devreye girecektir santral 2007 yılında devreye girecektir 

****** Türkiye 2010 yılına kadar nükleer teknolojiyi Türkiye 2010 yılına kadar nükleer teknolojiyi 
kazanma ve elektrik üretiminde kaynak çeşitlemesi kazanma ve elektrik üretiminde kaynak çeşitlemesi 
yapmak amaçları ile nükleer santral alanına girmek yapmak amaçları ile nükleer santral alanına girmek 
istemektedir.istemektedir.



Türkiye’nin Çağdaş Teknolojinin Türkiye’nin Çağdaş Teknolojinin 
Dışında Kalması Düşünülemez!!!Dışında Kalması Düşünülemez!!!

�� Ülkemiz birincil enerji kaynakları Ülkemiz birincil enerji kaynakları 
bakımından zengin bir ülke değildir bakımından zengin bir ülke değildir 

�� Nükleer enerjinin geleceğine Nükleer enerjinin geleceğine 
baktığımızda, dünyanın neredeyse baktığımızda, dünyanın neredeyse 
yarı nüfusunu temsil eden ülkelerin yarı nüfusunu temsil eden ülkelerin 
yeni nükleer santraller inşa etmekte yeni nükleer santraller inşa etmekte 
olduğunu görmekteyiz. olduğunu görmekteyiz. 



BU KADAR BÜYÜK BU KADAR BÜYÜK 
ENERJĐ TÜKETĐMĐNE ENERJĐ TÜKETĐMĐNE 

DAHA NE KADAR DAHA NE KADAR DAHA NE KADAR DAHA NE KADAR 
DAYANILABĐLĐR ???DAYANILABĐLĐR ???







FOSĐL YAKITLAR TÜKENĐYORFOSĐL YAKITLAR TÜKENĐYOR

�� Dünyada fosil yakıt rezervleri hızla Dünyada fosil yakıt rezervleri hızla 
tükeniyor. Petrolün 40, doğalgazın tükeniyor. Petrolün 40, doğalgazın 
62, kömürün ise 216 yıllık ömrü 62, kömürün ise 216 yıllık ömrü 
kaldı. kaldı. kaldı. kaldı. 

�� Nükleer teknolojilerdeki gelişmeler ile Nükleer teknolojilerdeki gelişmeler ile 
petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil 
yakıtların rezerv ömürlerinin kısa yakıtların rezerv ömürlerinin kısa 
olması tüm dünyayı nükleer olması tüm dünyayı nükleer 
santrallere yönlendirdi.santrallere yönlendirdi.



NÜKLEER ENERJĐ MĐ?  NÜKLEER ENERJĐ MĐ?  
YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ MĐ?YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ MĐ?

Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar 
ihmal edilmeyip geliştirilmelidirler. Ancak şimdilik ihmal edilmeyip geliştirilmelidirler. Ancak şimdilik 
pahalı, küçük ölçekli ve sürekli üretemeyen pahalı, küçük ölçekli ve sürekli üretemeyen 
kaynaklar olduklarından, yüzde birkaçlık katkıda kaynaklar olduklarından, yüzde birkaçlık katkıda 
bulunabileceklerdir. Nitekim Avrupa'da halen bulunabileceklerdir. Nitekim Avrupa'da halen 
jeotermal, güneş ve rüzgar enerjilerinden en fazla jeotermal, güneş ve rüzgar enerjilerinden en fazla jeotermal, güneş ve rüzgar enerjilerinden en fazla jeotermal, güneş ve rüzgar enerjilerinden en fazla 
elektrik üreten ülke Đtalya'dır ve elektrik elektrik üreten ülke Đtalya'dır ve elektrik 
üretiminin %60 kadarını petrol gibi pahalı bir üretiminin %60 kadarını petrol gibi pahalı bir 
kaynağa dayandırmıştır. Enerji bağımlılığını kaynağa dayandırmıştır. Enerji bağımlılığını 
azaltmak amacıyla bu kaynaklar üzerinde en azaltmak amacıyla bu kaynaklar üzerinde en 
yoğun harcamaları ABD yapmıştır, fakat bu yoğun harcamaları ABD yapmıştır, fakat bu 
miktar, toplam elektrik tüketiminin ancak miktar, toplam elektrik tüketiminin ancak 
%1.9'una karşılık gelmektedir. Enerji planlaması %1.9'una karşılık gelmektedir. Enerji planlaması 
bu alanda kaydedilebilecek gelişmelere bağlı bu alanda kaydedilebilecek gelişmelere bağlı 
ümitler üzerine kurulamaz ümitler üzerine kurulamaz 



Nükleer Enerji ,Çevre DostuNükleer Enerji ,Çevre Dostu
Bir Enerji Üretim Seçeneği midir?Bir Enerji Üretim Seçeneği midir?

Nükleer Enerji Çevre Dostu Bir Teknolojidir, Çünkü;Nükleer Enerji Çevre Dostu Bir Teknolojidir, Çünkü;
�� Nükleer santrallerin güvenlik değerlendirmesi bağımsız Nükleer santrallerin güvenlik değerlendirmesi bağımsız 

lisanslama kuruluşları tarafından son derece tutucu lisanslama kuruluşları tarafından son derece tutucu 
varsayımlara göre yapılmaktadır. Bu nedenle nükleer varsayımlara göre yapılmaktadır. Bu nedenle nükleer 
santrallerin çevre ve insana zarar verebilecek şekilde kaza santrallerin çevre ve insana zarar verebilecek şekilde kaza 
yapma riski, günümüzde kullandığımız diğer teknolojik yapma riski, günümüzde kullandığımız diğer teknolojik 
ürünlere göre, yok denecek kadar azdır. Bir nükleer ürünlere göre, yok denecek kadar azdır. Bir nükleer 
santralın çevresinde yaşayan insanlara yüklediği yıllık doz santralın çevresinde yaşayan insanlara yüklediği yıllık doz 
doğal radyasyonun çok altındadır. doğal radyasyonun çok altındadır. 
CO2 emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan CO2 emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan �� CO2 emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan CO2 emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan 
nükleer santraller yılda 2300 milyon ton CO2 emisyonuna nükleer santraller yılda 2300 milyon ton CO2 emisyonuna 
engel olmaktadır.engel olmaktadır.

�� SO2 emisyonuna neden olmaz . Dünyada kurulu bulunan SO2 emisyonuna neden olmaz . Dünyada kurulu bulunan 
nükleer santraller yılda 42 milyon ton SO2 emisyonuna nükleer santraller yılda 42 milyon ton SO2 emisyonuna 
engel olmaktadır.engel olmaktadır.

�� NOx emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan NOx emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan 
nükleer santraller yılda 9 milyon ton NOx emisyonuna engel nükleer santraller yılda 9 milyon ton NOx emisyonuna engel 
olmaktadır.olmaktadır.

�� Atık kül üretimine neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan Atık kül üretimine neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan 
nükleer santraller yılda 210 milyon ton kül üretimine engel nükleer santraller yılda 210 milyon ton kül üretimine engel 
olmaktadır.olmaktadır.
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