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NÜKLEER SANTRAL ÇALIŞTIRMA KABİLİYETİNE SAHİP ÜLKELER NÜKLEER GÜÇ 
OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?     

 İbrahim COŞKUN 
 

1. Giriş: 
 

Ülkemizde üç adet nükleer santral yapılmasının planlandığını biliyoruz: Mersin-Akkuyu,  
Sinop ve Kırklareli-İğneada bölgelerine. Hatta Akkuyu Nükleer Santralinin yapımına geç de 
olsa başlanmıştır. Geç diyoruz, çünkü 1950’li yılların sonunda bu konuda karar alınmış ve 
1962 yılında Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde TR-1 Araştırma Reaktörü 
faaliyete geçirilmiş olmasına rağmen bizce enerji çeşitliliği açısından gerekli olan nükleer 
enerji üretimine hala başlanılamamıştır.  

 
Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye 

dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein'a ait olan E=mc² formülü ile ilişkilidir. Bununla 
beraber, kütle-enerji denklemi, tepkimenin nasıl oluştuğunu açıklamaz, bunu daha doğru 
olarak nükleer kuvvetler yapar. Nükleer enerjiyi zorlanmış olarak ortaya çıkarmak ve diğer 
enerji tiplerine dönüştürmek için nükleer reaktörler kullanılır. 

 
Nükleer enerji, şu nükleer reaksiyondan biri ile oluşur: 
 
a. Füzyon: Atomik parçacıkların birleşme reaksiyonu. 
b. Fisyon: Atom çekirdeğinin zorlanmış olarak parçalanması. 
 
Ağır radyoaktif maddelerin, dışarıdan nötron bombardımanına tutularak daha küçük 

atomlara parçalanması olayına fisyon, hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları 
meydana getirdiği nükleer tepkimelere ise füzyon tepkimesi denir. Füzyon tepkimeleriyle 
fisyon tepkimelerinden daha fazla enerji elde edilir. Güneş patlamaları füzyon'a, nükleer 
santrallerde kullanılan tepkimeler, atom bombası teknolojisi gibi faaliyetler de fisyona örnek 
olarak gösterilebilir. 

 
Nükleer enerji, 1896 yılında Fransız fizikçi Henri Becquerel  tarafından kazara,  uranyum 

maddesinin  fotoğraf plakaları ile yan yana durması ve karanlıkta yayılan X-Ray ışınlarının 
fark edilmesi ile keşfedilmiştir. 

 
Nükleer enerji, günümüzün ve geleceğin en önemli enerji kaynaklarından biri olarak kabul 

görmektedir. Petrol ve doğalgaz'ın bazı ülkelerde geniş rezervler halinde bulunması ve bu 
kaynakların yenilenemez oluşu birçok ülkeyi nükleer araştırmalara ve nükleer enerjiden 
faydalanmaya yönlendirmiştir. Bugün bakıldığında dünya üzerinde 400'den fazla nükleer 
enerji santrali vardır ve bunlar dünyanın toplam elektrik ihtiyacının % 15'ini sağlayacak 
kapasitede çalışmaktadırlar. Örneğin Fransa, elektrik ihtiyacının % 76’sını nükleer 
reaktörlerinden sağlamaktadır. 

 
Yetişmiş eleman, atıkların depolanması ve yeterli güvenlik çalışması nükleer santrallerin 

en önemli sorunlarıdır. Bu nedenlerle bu güne kadar çevreye zarar verebilecek ölçüde büyük 
4 (dört) nükleer santral kazası gerçekleştiği bilinmektedir, hatta açıklanmayan ve gizlenen 
başka facialar da olabilir. 

 
2. Nükleer Santraller: 
 

Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt 
olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Radyoaktif 
maddeler kullanılmasından dolayı diğer santrallerden farklı ve daha sıkı güvenlik önlemlerini, 
teknolojileri içerisinde barındırır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ekmece_N%C3%BCkleer_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_ve_E%C4%9Fitim_Merkezi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://tr.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc%C2%B2
http://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleer_reakt%C3%B6r
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fisyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/1896
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z
http://tr.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uranyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Foto%C4%9Fraf
http://tr.wikipedia.org/wiki/X-Ray
http://tr.wikipedia.org/wiki/Petrol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Falgaz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleer_reakt%C3%B6r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Radyoaktif
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
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 Şekil 1: Nükleer santral 

 
 

a. Çalışma Prensibi: 
 

Reaktörün kalbinde, elde edilen ısı enerjisi suya aktarılır, su almış olduğu bu enerji 
sebebiyle faz değiştirir ve kızgın buhar haline dönüşür. Elde edilen bu buhar daha 
sonra elektrik jeneratörüne bağlı olan buhar türbinine verilir. Su buharı, türbin mili üzerinde 
bulunan türbin kanatları üzerinden geçerken daha önceden almış olduğu ısı 
enerjisini kullanarak, türbin milini döndürür. Bu mekanik dönme hareketi 
sonucunda alternatörlerde elektrik elde edilir. Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları 
denilen iletken teller ile kullanılacağı yere gönderilir. Türbinden çıkan, ısı enerjisini yani sahip 
olduğu basınç ve sıcaklığı düşmüş olan buhar, tekrar kullanılmak üzere 
yoğuşturucuda (kondenser) su haline dönüştürüldükten sonra, tekrar reaktörün kalbine 
gönderilir. Yoğuşturucu da su buharının faz değişimini yapabilmek için çevrede 
bulunan deniz, göl gibi su kaynaklarını soğutucu olarak kullanır. 

 

 
 

Şekil 2: Nükleer reaktör 
 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%B1zg%C4%B1n_buhar&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Buhar
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrik_jenerat%C3%B6r%C3%BC&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Buhar_t%C3%BCrbini
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Is%C4%B1l_enerji&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Is%C4%B1l_enerji&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Is%C4%B1l_enerji&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alternat%C3%B6r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yo%C4%9Fu%C5%9Fturucu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Deniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6l
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b. Dünya Ülkelerinde Nükleer Santraller: 
 

Günümüzde dünyada 1100 civarında nükleer reaktör çalışır durumdadır. Bunların 
yaklaşık 310 tanesi araştırma reaktörüdür. Sanayi ve ilaç için izotop üretiminde 
kullanılmaktadır. 400’ü aşkın reaktör denizaltılarla ilgilidir. 445 dolayında reaktör ise elektrik 
enerjisi üretimine yönelik olarak faaliyet göstermektedir. 

 
Yeryüzündeki en büyük nükleer güç üreticisi ABD’dir ve yaklaşık 

677 TWh (1.000.000.000 kilowatt saat) nükleer enerji üretmektedir. ABD aynı zamanda 
çalışır durumda olan 104 santral ile en fazla santrale sahip olan ülke konumundadır. İkinci en 
büyük üretici Fransa'dır ve 368 Twh nükleer enerji üretmektedir. Bu ülkeleri Japonya 307 
Twh, Almanya 145 TWh, Rusya 95 Twh, İngiltere 91 Twh, Güney Kore 85 Twh, Ukrayna 71 
Twh, İsveç 70 Twh, Kanada 68 Twh izlemektedir. 

 
Ülke içinde üretilen enerjinin yüzde dağılımı açısından bakıldığında: Litvanya toplam 

enerjisinin % 77'sini nükleer üretimle karşılarken, bu oran Fransa'da % 76'dır. Bu 
ülkeleri Belçika % 55, İsveç % 46, Ukrayna % 45, Slovakya % 44, Bulgaristan % 42, Güney 
Kore % 41, İsviçre % 41 ile izlemektedir. 

 
Türkiye'de etkin durumda olan tek nükleer reaktör; Çekmece Nükleer Araştırma ve 

Eğitim Merkezinde bulunan TR-2 Araştırma Reaktörü'dür. Şu an yakıtı olmadığı için 
çalıştırılmamaktadır. 

 

 
Şekil 3: Ülkelerin nükleer enerji durumu 

 

██ çalışan reaktörü olan ve yeni reaktörler inşa eden ülkeler 
██ çalışan reaktörü olan ve yeni reaktörler inşa etmeyi planlayan ülkeler 
██ reaktör inşa eden ülkeler 
██ reaktörler inşa etmeyi planlayan ülkeler 
██ çalışan reaktörü olan ve durumu değişmeyen ülkeler 
██ çalışan reaktörü olan ama aşamalı olarak kapatacak ülkeler 
██ sivil nükleer enerjinin yasal olmadığı ülkeler 
██ reaktörü olmayan ülkeler 
 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zotop
http://tr.wikipedia.org/wiki/Denizalt%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik_enerjisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik_enerjisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik_enerjisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kilowatt_saat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Santral
http://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Kore
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ukrayna
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sve%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://tr.wikipedia.org/wiki/Litvanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A7ika
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sve%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ukrayna
http://tr.wikipedia.org/wiki/Slovakya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Kore
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Kore
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Kore
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0svi%C3%A7re
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ekmece_N%C3%BCkleer_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_ve_E%C4%9Fitim_Merkezi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ekmece_N%C3%BCkleer_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_ve_E%C4%9Fitim_Merkezi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ekmece_N%C3%BCkleer_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_ve_E%C4%9Fitim_Merkezi
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3. Nükleer Güç Sahibi Ülkeler: 
 

Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyonun birlikte kullanılmasıyla ya da çok 
daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel 
patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Sadece kullanılan 
bir silah, tüm bir kenti ya da bir ülkeyi canlı, cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir. 

 
Nükleer silah üretebilme ve/veya temin edebilme ve temin ettiği bu silahları 

kullanabilecek atma vasıtalarına sahip olan ülkelere nükleer güç sahibi ülkeler denilmektedir. 
 
 Dünyadaki Nükleer güç sahibi ülkeler; 

 
Şekil 4:Nükleer silaha sahip devletler 

 

██ Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) uyarınca nükleer silaha 
       sahip devletler (ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Rusya) 
██ Nükleer silaha sahip diğer devletler (Hindistan, Kuzey Kore, Pakistan) 
██ Nükleer silaha sahip olduğuna inanılan devletler (İsrail) 
██ NATO'nun nükleer paylaşım devletleri (Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya, Türkiye) 
██ Önceden nükleer silaha sahip devletler (Belarus, Güney Afrika, Kazakistan, Ukrayna) 
██ Nükleer silahı olmayan ülkeler 
 

Ülke Aktif savaş başlıkları /toplam* İlk Test Yılı 

NPT'ye göre beş "Nükleer Silahlı Devlet" 

ABD 2.104 / 4.804 1945  

Rusya (eski SSCB) 1.600 / 4.480 1949  

İngiltere 160 / 225 1952  

Fransa 290 / 300 1960  

Çin bilinmiyor / 250 1964  

https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleer_Silahlar%C4%B1n_Yay%C4%B1lmas%C4%B1n%C4%B1n_%C3%96nlenmesi_Antla%C5%9Fmas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/NATO
https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleer_payla%C5%9F%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=NPT&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyet_Sosyalist_Cumhuriyetler_Birli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
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Bunların dışında bir de NATO’nun nükleer silah paylaştığı/bulundurduğu devletler 

(Türkiye, Almanya, Hollanda, İtalya ve Belçika) bulunmaktadır. Türkiye ve İtalya’da 90, diğer 
ülkelerde ise 150 savaş başlığı bulunduğu tahmin edilmektedir. 
 
5. Sonuç: 
 

Sonuç olarak, nükleer enerji risk taşımasına ve yüksek maliyetine rağmen; günümüzde 
ve yakın gelecekte dünya ülkeleri tarafından etkinlikle kullanılmaya devam edecektir. Nükleer 
Güç sahibi ülkeler stratejik üstünlüklerini ve caydırıcılıklarını koruyacaklardır. Nükleer santral 
işletme kabiliyetine sahip ülkeler nükleer güç olarak değerlendirilemez. Nükleer güç sahibi 
olabilmek için zenginleştirilmiş uranyum elde edebilme teknolojisi, zenginleştirilmiş uranyumu 
silah haline getirebilecek teknolojik altyapı ve iyi yetişmiş personel bileşenlerinin bir arada 
olması gerekmektedir. 

 
Başka bir deyişle, dışarıdan bu teknolojiyi ithal eden ve zenginleştirilmiş uranyumu 

dışarıdan alan ülkeler nükleer enerjiye sahip olsalar bile nükleer silaha sahip olamazlar. 
Çünkü zenginleştirme oranları çok farklıdır: Nükleer santralde % 5-20 arasında 
zenginleştirilmiş uranyum kullanılırken nükleer silah için bu oranın % 90’ın üstüne çıkması 
gereklidir. 

  
Ancak tüm bunlardan yine de şöyle bir sonuç çıkarılabilir; bugünün nükleer santral sahibi 

ülkeleri yarının nükleer gücü olabilirler.  
 
 

İbrahim COŞKUN 
Em. Alb. 
KBRN Uzmanı 
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Diğer bilinen nükleer programlar 

Hindistan bilinmiyor / 110 1974  

Pakistan bilinmiyor / 120 1998  

Kuzey Kore bilinmiyor / <10 2006  

Bildirilmemiş nükleer silahları olan devletler 

İsrail bilinmiyor / kuşkulu yok/bilinmiyor veya 1979  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hindistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_Kore
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srail

