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ÖZET

Dünya petrol rezervinin 2050, doğal gazınkinin 2070 ve kömürünkünün de 2150 yılında tükenmiş olması
beklenmektedir. Bu durum, dikkatlerin nükleer enerji ile alternatif enerji kaynaklarının üzerinde odatlanmasına
sebep olmaktadır. Uzmanların ciddi inceleme ve değerlendirmeleri, ortaya çıkacak olan enerji açığını, kısa vade-
de, fisyona dayalı nükleer enerjiden elektrik üretiminin kapatmağa yetebileceğini göstermektedir. Orta vadede,
gene nükleer enerjiden yararlanmakla birlikte, bir alternatif enerji kaynağı olarak telakki edilen güneş enerjisinden
yararlanmanın da devreye girmesi mümkün görünmektedir. Hemen hemen tükenmez bir kaynağa sahip ve insan-
lığın uzun vadeli enerji ihtiyacına cevap verecek olan termo-nükleer enerjiden elektrik üretimi XXI. yüzyılın sonla-
rına doğru işlerlik kazanacaktır. Ayrıca insanlığın enerji israfından vazgeçmesi ve enerjiyi en yüksek verimle kulla-
nabilecek teknolojik yenilikleri de gerçekleştirmek için özel çaba sarfetmesi lazımdır.

ABSTRACT

It is expected that world's petroleum reserve will have exhausted in 2050, natural gas in 2070 and coal in
2150. This situation results in focusing of attention over nuclear energy and alternative energy resources. Serious
studies and assessments of experts show, that electrical generation from fission type of nuclear energy can be
sufficient to solve the energy deficiency in short-term. In medium-term, in addition to the utilization of nuclear
energy, it is possible to make use of solar energy which is considered to be an alternative energy source. Electri-
cal generation from therma-nuclear energy, which has an almost inexhaustible source of energy that will serve for
the long-term energy need of humanity, will be functional towards the end of 21st century. Moreover, humanity
should give up wasteful consumption of energy and should spend effort for the realization of technological innova-
tions which could enable the use of energy with maximum efficiency.

Konvansiyonel ve Alternatif Enerji Kaynakları

Konvansiyonel enerji kaynakları, yaygın bir biçimde yararlanılan:

1) Odun, kömür, petrol v edoğal gaz gibi fosil yakıtlardan,

2) Akarsulardan ve nihayet

3) Uranyum ve toryum gibi fisyonluk elementlerden oluşan nükleer yakıtlardan ibarettir.

Konvansiyonel enerji kaynaklarının ortak ve en önemli özelliği, şimdiye kadar geliştirilmiş ve uy-

gulamaya konulmuş olan teknolojiler sayesinde: 1) üretim düzeyi isteğe göre kontrol altına tutulabilen,

2) sürekli üretilebilen, ve 3) üretilmiş olan enerjinin depolanmasını gerektirmeyen bir enerji üretimini

mümkün kılmalıdır.

Alternatif enerji kaynakları olarak ise:

1) Güneş

2) Rüzgar

3) Deniz dalgaları ve gelgit olayı

4) Jeotermik potansiyel

5) Biyomas

6) Organik çöpler,

7) Kimyasal yolla enerji üretmesi sağlanan hidrojen ve

8) Nükleer füzyon yoluyla enerji üretmeleri sağlanan hidrojen izotopları
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zikredilebilir.

Yukarıda zikredilmiş olan alternatif enerji kaynakları arasında son dördü göz önne alınıdğında,
bunlar da üretilen enerjinin depolanmasını gerektirmeyen, üretim düzeyleri isteğe göre kontrol edilebi-
len, sürekli bir enerji üretimine müsaittirler. Fakat ilk dört alternatif enerji kaynağından hareketle sürek-
li, ve üretim düzeyi isteğe göre kontrol altında tutulabilen bir enerji üretimi mümkün değildir. Ayrıca,
mesela güneş enerjisinden hareketle elektrik üretiminde olduğu gibi, bir de büyük teknolojik güçlükler
arz eden ve hâlâ uygun ve verimli bir çözüm bekleyen devasa bir: "Üretilen elektriğin depolanması
problem? vardır.

Bugün Dünya'nın enerji talebi, daha çok, hem 1) endüstrinin sürekli faaliyetini, hem de 2) ula-
şım ve haberleşme sistemlerinin büyük bir bölümünün işlemesini sağlayan elektrik enerjisine yönelik-
tir. Bu bakımdan, konvansiyonel enerji kaynakları ile alternatif enerji kaynaklarının bir karşılaştırmasını
yaparken bu olgu daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Dünya'nın Enerji İhtiyacının Sağlanmasının Telem İlkeleri

Dünya'nın enerji ihtiyacı büyüktür; zira nüfus artmaktadır. 2020 yılında sanayileşmiş ülkelerin
nüfusu, yıllık ortalama %1 oranında bir artışla, 1,4 milyara kişiye ve gelişmekte olan Ikelerinki ise, yıllık
ortalama %2,5 oranında bir artışla, 6,4 milyar kişiye ulaşacaktır.

Sanayileşmiş ülkelerde kişi başına yıllık enerji tüketimi 6 kw-yıl, gelişmekte olan ülkelerde ise bu
yaklaşık 1 kw-yıl mertebesindedir. Gelişmekte olan ülkelerin nüfus artışı frenlenemeyecek olursa,
bunun sonucu olarak, devasa bir enerji talebi ortaya çıkacaktır. 1990 yılında Dünya'nın enerji talebinin
yaklaşık 50 Tw-yıl olmasına karşılık, bu talebin 2050 yılına doğru en az 50 Tw-yıl olacağı hesaplan-
mıştır. Buna karşılık Dünyanın petrol rezervleri 2050, doal gaz rezervleri 2070 ve kömür rezerv-
leri ise 2150 yılında muhtemelen tamamen tükenmiş olacaktır.

Bir ya da ortaklaşa olarak birden fazla alternatif enerji kaynağının tükenmiş olan bir konvansiyo-
nel enerji kaynağının yerini tutabilmesi için, bunun, en azından:

1) Çevreyi daha az kirletecek nitelikte olması, ve

2) Toplam kapasitesinin ise, tükenmiş olan kaynağın ardında bırakmış olduğu enerji açığından
daha az olmaması

gerekir. Gerçek alternatif enerji kaynaklarından ancak ve ancak bu şartların gerçekleşmesi halinde
bahsetmek mümkündür. Aksi halin gerçekleşmesi durumunda ise "alternatif" denilen bu söz konusu
enerji kaynakları, eski konvansiyonel enerji kaynaklarının asla bir alternatifi değil fakat yalnızca bun-
ların enerji talebini karşılama zaafına karşı palyatif ve kısmen telafi edici bir önlem olabileceklerdir.

Ayrıca bir yandan fosil yakıtların yanması sonucu olarak, diğer yandan da endüstri sayesinde
atmosfere çeşitli kirleticiler salınmakta ve çevre kirlenmektedir. Bunların arasında en önemlisi CO2

(karbondioksit) gazıdır. Bu gazın atmosferdeki birikimi sera etkisi aracılığıyla atmosferin ısınmasına
ve kutuplardaki buzların erimesine sebep olacaktır. Bunların ise hem iklim zerinde ve hem de denizle-
rin, karaların bir kısmını kaplamasıyla trajik sonuçları olabilecektir. Bugün adam başına yılda Fran-
sa'da 1,9 ton, Almanya'da ve ingiltere'de 3 ton, Doğu Avrupa'da 4 ton ve ABD'nde de 5 ton CO2 gazı
havaya salınmaktadır. Bu kirlilik, kabul etmek gerekir ki, daha çok sanayileşmişülkelerin günahı-
dır.

Bu itibarla sanayileşmiş ülkeler havaya CO2 salınmasını: 1) enerjiyi akıllıca kullanmak, 2) imala-
tın birim enerji başına verimini arttırmak, 3) kullanılmış enerjinin bir bölümünü yeniden kazanıp devre-
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ye sokmak (rekipere etmek), 4) yoğun bir ormanlaşma politikası uygulamak yollarıyla azaltmak; CO2Vİ
hava salacak yerde: 1) ayırmak, 2) en azından kontrol altında tutmak ve 3) kimyasını geliştirerek bun-
dan verimli bir şekilde yararlanmak, yani COs'yi yararlanılebilir ürünlere çevirmek; ve nihayet enerji
üretim işleminde CO2'yi elemek üzere de, yoğun biçimde: 1) nükleer enerjiden, 2) Güneş enerjisinden
ve 3) biyomas enerjisinden yararlanmak zorundadırlar.

Eğer: 1) gelecek kuşakların ihtiyacı olan enerji yeterince sağlanamazsa, ya da 2) yararla-
nılan enerji çevreye zararlı ise insanlığın geleceği mutlaka tehlikede olacaktır! Bu durum acil ka-
rarlar vermeği gerektirecek kadar dramatiktir:

1. Tükenmekte olan enerji kaynakları akıllıca kullanılmalı, enerji israfından kaçınılma-
lıdır.Bunu sağlayacak teknolojik yenilikler araştırılıp uygulamaya konulmalıdır.

2. Enerji tüketiminde verimliliği arttırıcı teknik ve hukuki önlemler yürürlüğe konulmalıdır.

3. Yeni enerji kaynakları devreye sokulmalıdır. Bu kaynakların yenilenebilir olmaıs, çev-
reyi kirletmemeleri, sürekli gelişme sağlamaları ilke olarak kabul edilmelidir.

4. Enerji kaynaklarının kullanılmasına ilişkin uluslararası ilkeler ve yaptırımlar, antlaş-

malar kabul edilmeli ve yürürlüğe konulamlıdır.

Mevcud enerji kaynaklarından daha uzun süre yararlanılmasını sağlayacak önlemler arasında
bu kaynakların çarçur edilmeden akıllıca kullanılması gelmektedir. Mesela otomobil motorlarında ger-
çekleştirilen geliştirmeler sayesinde bir litre benzinle gidilen uzaklık gitgide artmaktadır; ancak, buna
paralel olarak da, halkın gitgide artan daha lüks ve daha büyük otomobil satın alma hevesinin de tah-
rik edilmemesi gereklidir.

Keza bir ton çelik ûremek için kullanılan enerjinin petrol eşdeğeri ABD ve Kanada için 0,7 ton
iken bu değer AT ülkeleri için 0,61 tona ve Japonya için de 0,5 tona düşmektedir. Üretimde enerji ta-
sarrufu konusunda geliştirilip uygulanacak teknolojik yenilikler yanımda tüketim stratejileri ve özellikle
de elektriğin naklindeki enerji kaybını ortadan kaldırabilecek gibi görünen üstün iletkenler teknolojisi
üzerindeki araştırmalar hızlandırılmalıdır.

Teknolojik gelişmenini bugünkü durumunda, yukarıda alternatif enerji kaynakları olarak sıralan-
mış olan kaynakları asla birbirlerini dışarlayan alternatifler olarak değil fakat kısa, orta ve uzun vade-
lerde birbirlerini tamamlayıcı opsiyonlar olarak görmek daha gerçekçi bir tutum olacaktır.

Alternatif Enerji Kaynaklarına Bir Örnek Olarak Güneş Enerjisi

Güneş, jeotermik, hidroelektrik, rüzgar, gelgit, biyomas ve okyanus dalgaları gibi yenilenebilir
enerji kaynakları, bunların kullanılabilir güçleriyle sınırlı bulunmaktadır. Buna karşılık fosil yakıtlara
ve yenilenemeyen nükleer yakıtlara dayanan enerji kaynakları ise sağlayabilecekleri toplam enerji-
nin miktarıyla sınırlıdırlar. Yenilenebilir enerji kaynakları ve bu arada Dünya'ya erişen Güneş enerjisi,
ilk bakışta, devasa gibi görünmektedir. Çevrei geçinen ve nükleer enerjiye karşıt olanları yanıltan da
budur; çünkü bu türden enerji kaynaklarının gerçekten de yararlanılabilir bölümleri aşağıda açıklana-
cağı gibi maalesef olağanüstü kısıtlıdır.

İlk önce ilgi çekici bir alternatif enerji kaynağı olarak Güneş'i ele alalım. Güneşin Dünyaya aktar-
dığı enerji 178 000 Tw-yıl'dır. Ancak bu muazzam gücün 62 000 Tvv-yıl'lık bölümü Dünya yüzeyinden
geriye yansımakta, 40 000 Tvv-yıl'lık bölümü suların buharlaşmasına sebep olmakta ve 76 000 Tw-
yıl'lık bölümü ise ısınan Dünya'nın yayınladığı ısı enerjisi olarak uzaya dağılmaktadır.

Güneş enerjisinden yararlanarak binaların ısıtılması ve sıcak su elde edilmesi bugün ekvator
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kuşağı ile ılıman kuşaklarda ucuz ve revaçta olan bir imkan haline gelmiştir. Ama Güneş enerjisinden
hareketle elektrik üretiminin ekonomik bakımdan cazip olması için teknolojik birtakım zorlukların halli,
ve özellikle de üretilen elektriğin kapalı havalarda ve geceleyin de kullanılabilmesi için depolan-
ması probleminin tatminkar bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Güneş enerjisinden hareketle elektrik üretimi, bu enerjiyi: ya 1) fotovoltaik paneller aracılğıyla
doğrudan elektriğe dönüştürmekle, ya da 2) önce buhar üretimine uygulayıp elde edilen buharın elekt-
rojeneratörleri tahrik etmişle elde edilmektedir. Endüstriyel boyutlarda Güneş enerjisi santrallerinin bu-
günkü teknolojik şartlar altında tesisi: 1) fotovaltaik dönüşüm için devasa paneller, 2) termik dönüşüm
için de .Güneş'in gökyüzündeki her gün değişen zahiri hareketini izleyerek yüksek basınçlı buhar elde
etmek zere enerjisini belirli yerlerde yoğunlaştıracak a) devasa parabolik aynalar ile bunların hareke-
tini kontrol altında tuacak b) hassas fakat çok güçlü mekanik sistemler gerektirmektedir.

Güneş enerjisi santrallerinin, konvansiyonel enerji üretim santrallerine oranla:

1) ilk yatırımların çok yüksek oluşu (kurulu kw başına nükleer santraller için bu yatırı-
mın 2.000-2.500 $ olmasına karşılık, fotovoltaik dönüşmlü santraller için 16.000-
20.000 $; termik dönüşümlü santraller için ise 3.000 $)

2) Üretim düzeyinin arzuya ve talebe göre ayarlanabilir olması,

3) Üretimin sürekli olmaması (üretim Dünyanın belirli bölgelerinde ve gündüzün belirti
saatlerinde mümkündür), ve

4) Üretilen elektriğin üretim saatleri dışında kullanılabilmesi için elektriğin depo-
lanmasını gerektirmesi,

5) Bu boyuttaki bir depolama için gerekli olan teknolojinin henüz güvenilir ve ve-
rimli bir düzeye eriştirilememiş olması,

6) Nükleer santrallerde üretilen elektriğin kilovatsaatinin: 0,0035 ile 0,004 $ (3,5 ile 4
milis) olmasına karşılık, üretilen elektriğin 0,07 ile 0,1 $ (70 ile 100 milis) olan kwh
(kilovatsaat) başına maliyetinin çok yüksek olması.

dolayısıyla, yakın bir gelecekte konvansiyonel enerji kaynaklarından birinin ya da hepsinin yerine ikaa-
me edilebilmesi maalesef mümkün değildir.

Ayrıca yeryüzünde Güneş enerjisinden bu şartlar altında yararlanma imkanları da sonsuz değil-
dir. İfrat derecede ütopik ve iyimsel bir hayal gerçekleşse de, yeryüzünde en çok Güneş alan yerler
olan çöllerin %10'u kadar muazzam bir alan Güneş kollektörleriyle kaplansa dahi bu önlemlerle top-
lanabilecek olan toplam termik enerjinin ancak 100 Tw-yıl olabileceği hesaplanmıştır. Bu termik
enerji termik dönüşüm yoluyla ancak %30-40 gibi belirli bir verimle elektrik enerjisine dönüştürülebilir.
Aynı termik enerji fotovoltaik dönüşümle elektrik enerjisine dönüştürülecek olursa bunun verimi de, bu-
ünkü teknolojik imkanlar çerçevesi içinde, ancak %10 civarında olacaktır. Ayrıca bu çöllerdeki Gneş
santrallerinde üretilen elektriğin büyük şehirlere ve asanyi merkezlerine nakli de, bugnkü şartlar içinde
%10 oranında enerji kaybına sebap olabilecektir. Elektrik naklindeki kayıpları ortadan kaldırmak için
de o tarihe kadar üstüniletkenler teknolojisinin endüstriyel ölçekte uygulanması teknolojisinin eksiksiz
bir şekilde geliştirilmiş olması gereklidir.

2030 yılında, yani Dünya'da petrol kaynaklarının tükeneceği öngörülen tarihten 20 yıl önce
Güneş enerjisinden elektrik üreten santrallerin kurulu gücünün, en gerçekçi değerlendirmeyle bile, 3
Tw düzeyini aşamıyacağı ve insanlığın da ancak çok uzak bir gelecekte, fotovoltaik dönüşümün veri-
mini %100'e yaklaştırabilecek (?!) olan büyük teknobjik aşamaları gerçekleştirmesi mümkün olunca,
toplam en çok 100 Tw lık bir kurulu güce sahip olabilecceği hesaplanmıştır. (Haefele, 1979). Oysa

34



Dünya'nın şimdi 15 Tw-yıl olan enerji talebinin petrol kaynaklarının tükenmiş olacağı 2050 yılında 50
Tw-ytt mertebesinde olacağı kestirilmektedir. Bu enerji açığının, bu durum çerçevesi içinde, yalnt-
ca Güneş enerjisiyle kapatılamıyacağı aşikardır.

Diğer Alternatif Ener Kaynakları

Yeşillerin ve aşırı çevrecilerin, meselenin: 17 literatürüne hakim olmamalarından; 2) bütün tek-
nik ayrıntılarına, ve 3) geleceğe yönelik yapılmış olan inceleme ve değerlendirmelere nüfuz edememe-
lerinden, bazen de 4) değiştirilmesi mümkün olmayan önyargılarından kaynaklanan "elektrik üretimin-
de Güneş enerjisinin sonsuz bir imkan bahşettiği" yanılgısı maalesef hidrolik enerji ve rüzgar enerjisi
potansiyellerinin değerlendirilmesinde tekrarlanmaktadır.

Bir ülke, akarsularının hidrolik potansiyelinin en çok %70'ini teknik yönden değerlendirebilmek-
tedir. Bunun tek istisnası, yükseklerden dökülen akarsuların özelliği dolayısıyla, bu potansiyelin
%80'inden yararlanmak imkanı bulunan Norvez'dir. Türkiye'nin ise "ekonomik yönden yararlanılabilir
hidrolik potansiyeli", akarsularının rejimlerinin düzensizliği dolayısıyla, tüm hidrolim potansiyelinin
%49,65'idir. Halen Türkiye bunun da yalnızca %20'sinden yararlanmaktadır ki bu da 7000 Mw civarın-
da bir kurulu güc demektedir. Ülkemiz ekonomik yönden yararlanılabilir hidrolik potansiyelinin tümün-
den yararlınıldığı zaman bu, yaklaşık 28 000 Mw'lik ek bir kurulu gücün devreye girmesi demek ola-
caktır ki bunun, Türkiye'nin her yıl %8 ila % 12 arasında artmakta olan enerji talebini (20 ila 50 yıllık
gibi) kısa vadede dahi karşılamağı yetmeyeceği aşikardır (DEK-TMK, 1991).

Bütün dünyanın hidrolik potansiyeli ise, yeşillerin ve çevrecilerin sübjektif olarak iddia ettikleri
gibi, asla insanlığı kurtaracak büyüklükte değildir. Aşağıda ayrıntısıyla takdim edeceğim gibi 2030 yı-
lında bu potansiyelden üretilebilecek elektriğin toplam kurulu gücünün ancak 1,5 Tw ve çok uzak bir
gelecekte de en çok 2,9 Tw düzeyinde olabileceği hesaplanmıştır.

Rüzgar santralleri de ancak Dünya'nın belirli yörelerinde verimli olabilmektedir. 2030 yılında
bütün Dünya'daki rüzgar santrallerinin toplam kurulu gücünün yalnızca 1 Tw olabileceği ve çok uzak
bir gelecekte de en son 3 Tw düzeyine erişebileceği hesaplanmıştır.

Aşağıdaki cetvel yenilenebilir enerji kaynaklarının Rotty (1979), VVeingart (1979), Hubbert
(1975), Haefele (1979), tarafından verilmiş olan verilere dayanarak kullanılabilir güç düzeyleri hakkın-
da yapılmış olan takribi değerlendirmeleri Tw cinsinden özetlenmektedir:

Uzak bir gelecekteki nihai durum

100 (?)

10

3

1

2,9

0,4

0,1

117,4

Gelgit olayının potansiyelinden yararlanmak üzere Fransa'da ve Rusya'da birer gelgit santrali
kurulmuşsa da yıllar boyu süren işletme ve gözlemler sonucu: 1) yüksek kuruluş maliyeti, 2) ağır
bakım masrafları, 3) santralin deniz suyundaki tuzun etkisiyle hızlı aşınması, 4) türbinlere giren deniz

35

Yenilenebilir Enerji Kaynağı 2030 yılında

Güneş

Biyomas

Rüzgar

Dalga & Gelgit Olayı

Hidroelektrik güç

Jeotermik f üç

Organik Çöpler

Toplam

3

3

1

0,1

1.5

0,2

0,1

8,9



ürünleri ve sairenin yok edilmesi zorluğu yüzünden bunun kârlı olmadığı anlaşılmış ve bu uygulama-
dan vaz geçilmiş bulunmaktadır.

Yukarıdaki cetvelde bütün bu yenilebilir enerji kaynaklarının katkılarının toplamı dahi alınsa,
bunların: 1) 2030 yılında ve daha sonra da ekonomiye ve insanların refahına hiç kışkısız hayati ama
gene de tamamlayıcı olmayan yerel katkıları olabileceği, fakat 2) 2050 yılında insanlığın ihtiyacı ola-
cak olan 50 Tw-yıl düzeyindeki enerji talebini karşılamalarının yani konvansiyonel enerji kaynakların-
dan birinin dahi, onun eksikliğini aratmayacak şekilde, yerine geçebilmesinin imkansız olduğu anla-
şılmaktadır.

Nükleer Kökenli Elektrik Üretimi

Bugün fisyona dayalı nükleer enerji, teknolojisine iyice hakim olunan ve kaynakları bakımından
da insanlığın ihtiyacı olan enerjiyi çok uzun yılla boyunca sağlayabilecek bir imkandır. Nitelik ılık nöt-
ronlarla işleyen nükleer reaktörler söz konusu oludğunda Dünya uranyum rezervinin 75 yıl, hızlı nöt-
ronlarla işleyen nükleer reaktörler söz konusu oludğunda da bu rezervin 1800 yıl süreyle yeteceği he-
saplanmıştır (W.M. Lomer, 1989).

Toryumlu nükleer reaktörlerin teknolojisi henüz ne tatminkar bir biçimde geliştirilmiştir ve ne de
uranyumlu nükleer reaktörler kadar yaygındır. Bununla birlikte Dünya'daki büyük toryum rezervleri göz
önüne alındığında, toryumlu reaktörlerin de Dünya'nın enerji talebini en azından birkaç yüzyıl boyunca
karşılayabilecek bir potansiyele sahip bulundukları hesaplanmaktadır.

Bu durumda insanlığın elektrik enerjisi açığını uzun vadede karşılayacak cidi adaylardan birin-n
fisyon enerjisine dayanan nükleer enerji olduğu anlaşılmaktadır.

40 yılı aşkın bir süredir yararlanılan nükleer fisyona dayalı elektrik üretimi teknolojisi bugün
Dünya'da 29 ülkede uygulanmakta olup 3 ülke de en kısa zamanda bu uygulamaya geçmeyi planla-
maktadır. Bunlardan Küba'da 2, İran'da 2, Romanya'da 5 nükleer santral halen inşa halindedir. Bugün
bütün Dünya'da elektrik üretimi yapan ve toplam 330 651 Mw kurulu güce sahip 424 nükleer reaktör
bulunmaktadır. Toplam kurulu gücü 59 720 Mw'a erişen 72 nükleer reaktör de aynı amaç için inşaat
halindedir (IAEA Buletin, Vol. 35, No. 2, 1993). /

Ülkeler arasında elektrik üretimini reaktörlerden sağlamakta başı çeken Fransa'dır. Fransa'nın
elektrik üretiminin %72.9'u nükleer kökenlidir. Onu %60'lık bir oranla Litvanya ve %59.9'luk bir oranla
Belçika izlemektedir. Güney Kore ve İsveç için bu oran %43.2 ve Amerika Birleşik Devletleri için de
%22.3'dür. Halen ABD'nde 109 nükleer reaktör faaliet halinde olup 3 adet de yeni reaktör inşa edil-
mektedir. Parçalanmadan önce SSCB'nde de faaliyet halinde 46 ve yapımı süren 26 nükleer bulun-
maktaydı. Bu paragrafta verilmiş olan rakamlara: 1) yalnızca plütonyum ya da başka izotopların üreti-
mi için inşa edilmiş özel maksatlı nükleer reaktörlerin, 2) araştırma reaktörlerinin, ve 3) şileplerin ve
askeri gemilerin tahrikinde kullanılan nükleer reaktörlerin hiçbiri dahil değildir.

Nükleer reaktörlerin bir ülkenin ekonomisen maksimal yarar sağlayabilmesi için bir takım ilkeler
vardır ki mesela Fransa, Kanada ve Japonya gibi bazı ülkeler bunun çok erkenden fark etmişler ve
gerek hukuki gerekse sosyal önlemleri buna göre zamanında almışlardır. Bu hususta mesela ABD,
İtalya, Avusturya'nın bu hususta yaya kalmış olduğu; İsveç ile İsviçre'nin de yapmış oldukarı hataları
çok geçmeden fark ederek gayet usturuplu bir biçimde dirayet ve selabetle bunların telafisi yoluna git-
tikleri gözlenmektedir.

Fransa, Kanada ve Japonya kullandıkları nükleer reaktörlerin olabildiğince standardizasyonuna
gitmişlerdir. Bunun sonucu olarak Fransa'da yaklaşık 1200 Mw kurulu güce sahip bir nükleer reaktör
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48 ila 52 ayda devreye girebilmektedir. Japonya'da bu iş için 54 ila 58 ay, Kanada'da ise yaklaşık 60
ay yetmektedir. Ayrıca bu ülkeler nükleer enerjiye dayalı elektrik retimi problemsiz ve rutin bir şekilde
gelişmektedir.

Avusturya hükümeti nükleer kökenli elektrik üreterek ülkesini petrol bağımlılığından bir nebze
olsun kurtarmak kararı almış ve 740 Mw (elektrik) kurulu gücüne sahip ilk nükleer santral de 1980'li
yılların ortasına doğru ikmal edilmişti. Ancak o sırada bir hükümet değişikliği olmuş ve yeni başbakan,
reaktörün hizmete girmesinden önce Avusturya'nın nükleer kökenli elektrik üretim üretmemesi konu-
sunu referandumla halka arz etek istemişti. Referandum sonunda %50.4'lük bir ekseriyet Avustur-
ya'nın nükleer kökenli elektrik üretimini tasvib etmeyince de Avusturya nükleer santrala yatırmış oldu-
ğu birbuçuk milyar doların ziyanını sineye çekmek zorunda kalmış ve nükleer enerjiden yararanmayı
askıya almıştı.

Bugün Avusturya elektrik açığının büyük bir bölümünü, nükleer elektriği tasvib etmediğini refe-
randumla ifade etmiş olmasına rağmen, kaderin bir cilvesi olarak İsviçre'deki Macaristan'daki ve Al-
manya'daki nükleer reaktörlerin üretmekte oldukları elektriği ithal etmek suretiyle telafi etmektedir.

Dünya Petrol ve Kömür Kartellerinin, kendi petrol ve kömür satışlarının miktarlarını düşüreceği
endişesiyle, ülkelerin nükleer kökenli elektrik üretmemelerini temin için çok geniş çaplı bir faaliyet için-
de oldukları ve bunun için pekçok paravan firma, vakıf, gazete ve parti aracılığıyla nükleer enerjiyi bir
umacı gibi gösterip kamuoyunda nükleer enerjiye karşı bir şartlı refleks uyandırmak için büyük para-
lar sarfettikleri, büyük dezinformasyon (yani haber saptırma, gerçek olmayan kasıtlı haber uydurma)
şebekeleri kurdukarı ve maddi menfaat sağladıkalrı kütle iletişim araçlarından azami düzeyde yarar-
landıkalrı bugün artık iyice su yüzüne çıkmış bulunmaktadır (Y.Lecerf & E. Parker, 1987).

Bir örnek olmak üzere Türkiye'nin tesis edeceği 1000 Mw (elektrik) gücündeki bir nükleer sant-
ral yılda 1.600.000 ton petrol tasarrufuna eşdeğer olacaktır. Eğer Türkiye'nin bu türlü 10 nükleer reak-
törü olsa bu, yılda 16.000.000 ton petrol tasarrufu demektir ki ülke petrole bağımlığının %80'inden kur-
tulmuş olacaktır.

Eğer Türkiye'nin misalini kalkınmakta olan 9 ülke daha izlese, bir nükleer reaktörün ortalama
ömrünün yaklaşık 30 yıl olması olgusu karşısında, kabaca denilebilir ki, Dünya Petrol Kartelleri ve
OPEC 30 yılda toplam olarak 4 800 000 000 ton daha az petrol satmış olacaklardır. Bunun için hangi
ülke olursa olsun, bu ülkenin nükleer enerjinin sulhçu amaçlara yönelik nimetlerinden faydalanmasını
önlemek bazı çevrelere uygun gelmektedir.

İsveç ve İsviçre'de, bu kabil yoğun propagandalar sonucu, mevcud nükleer reaktörlerine 2010
yılına kadar yenilerini eklememe kararı almış olmalarına rağmen kısa zamanda enerji talebinin artma-
sı karışısında meseleyi, mevcud nükleer santrallerinin güçlerini yükselterek, dolaylı olarak çözmekte-
dirler.

İnsanlığın Son Ciddi Ümidi : Termonükleer Enerji

Termonükleer enerji diye hidrojenin izotopları gibi hafif atom çekirdeklerinin birbirlerine kaynaş-
ması (füzyon'u) ile helyum atomu oluşturmaları sonucu ortaya çıkan enerji türüne denilmektedir.
Hammaddesinin hidrojen izotopları olması termonükleer enerjiyi insanlığın uzun vadede bütün enerji
taleplerine cevap verebilecek tükenmek bir enerji kaynağı kılmaktadır.

1983 yılında AT ülkeleri ile İsviçre ve İsveç'in ortaklaşa başlatmış oldukları, ve bir termonükleer
reaktörün gerçekleşebilmesi için gerekli bütün parametrelerin ayrı ayrı elde edilip olgunlaştırılması
amacına yönelik olan, JET (Joint European Torus: Avrupa Ortak Simidi) projesi 1991 yılında başarıyla
tamamlanmış, sözkonusu parametreler üzerinde teorik ve deneysel hakimiyet sağlanmış ve 200 mil-
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yon dereceye kadar ısıtılmış bir döteryum-trityum plazmasında 2 saniye süreli pulslarda 2 Mw'lik bir
füzyon enerjisinin açığa çıktığı tesbit edilmiştir. Daha düşük bir güçte çalıştırdığı zaman enerji pulsu-
nun bir dakikayı aşan bir kararlılğa sahip olduğu gözlenmiştir (JET, 11 November 1991).

Termonükleer enerjiye hakim olmak yolunda ikinci merhale ise ilk deneysel termonükleer reak-
törün inşa edilmesine ilişkin uluslararası bir ortaklığın şartlarını ve hükümlerini tesbit eden bir anlaşma-
nın AT, ABD, Japonya ve Rusya Federasyonu arasında Washington D.C. de 21 Temmuz 1992'de im-
zalanmasıyla başlanmış bulunmaktadır. Kısaca İTER (International Thermonuclear Experimental
Reator: Uluslararası Deneysel Termonükleer Reaktör) denilen bu devasa proje 2010 yılına doğru ta-
mamlandığında 15 dakikadan daha uzun süre kararlılığını koruyacak pluslar sayesinde 1000 ila 2500
Mw gücünde enerji üretebilecektir (K.W. Conn, V.A. Chuyano, N. Inoue, D.R. Sweetman 1992; Ch.
Maisonnier 1993). 1990 fiyatlarıyla ITER'in maliyetinin 5 milyor $ civarında olacağı tahmin edilmekte-
dir.

Elektrik üretimine yönelik ilk termonükleer reaktör prototipinin ise İTER projesinden kazanılacak
bilgi ve deneyimlerin ışığı altında 2030 yılına doğru hizmete girmesi beklenmektedir.

Füzyona dayalı nükleer reaektörlerin: 1) yakıtlarının ucuz ve bol olması ve üstelik de radyoaktif
olmayışı, 2) radyoaktif maddelerin taşınmasına yol açmamaları, 3) reaksöyon ürünlerinin redyoaktif ol-
maması, 4) radyoaktif atıklarının mikdar itibariyle fisyon reaktörlerinink ikadar olamsına karşılık uzun
yar-ömürlü ve yüksek aktiviteli bileşenler ihtiva etmemesi, ve 5) termonükleer reaktörlerin (mesela
Çernobil nükleer santralinde olduğu gibi) ambale olup patlamak gibi bir tehlike arç etmemesi bakınla-
rından pekçok da avantajları vardır.

Termonükleer enerjinin, bu bakımdan, Dünya'nın hemen hemen sonuna kadar insanlığın enerji
talebini karşılayacak potansiyelde olduğu görülmektedir.

Bu arada sonuçlarının "tekrarlanabilir ve kontrol edilebilir" olmaması dolayısıyla bilim adamları
arasında son birkaç yıldır büyük bir sansasyona ve şiddetli bir polemiğe sebep olan ve büyük bir kuş-
kuyla bakılmakta olan "Soğuk Füzyon" olayının bazı kimselerce, konunun bütün olumsuz yanlarına
ve bilim alemini tatmin eden bir açıklamaya kavuşturulamamış olmasına rağmen gene de, hâlâ Japon-
ya'mı • bile olayın sırrını çözmek ve bundan yararlanma şartlarını tesbit etmek zere bu yıl bu işe üç mil-
yon dolarlık özel bir fon ayırmış oludğuna işaret etmekte de yarar vardır.

SONUÇ

İnsanlık yakında ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kalacaktır. Dünya petrol rezervinin 2050,
doğal gazınkinin 2070 ve kömürününkünün de 2150 yılında tükenmiş olması beklenmektedir. Bu duru,
dikkatlerin nükleer enerji ile alternatif enerji kaynaklarının üzerinde odaklanmasına sebep olmaktadır.
Uzmanların ciddi inceleme ve değerlendirmeleri ortaya çıkacak olan enerji açığını, kısa vadede, "fisyo-
na dayalı nükleer enerjiden elektrik üretimi"nin kapatmağa yetebileceğini göstermektedir. Orta vade-
de, gene nükleer enerjiden yararlanmakla birlikte, bir alternatif enerji kaynağı olarak telakki edilen
Güneş enerjisinden yararlanmanın da devreye girmesi mümkün görünmektedir. Ve nihayet sonunda,
hemen hemen tükenmez bir kaynağa sahip ve insanlığın uzun vadeli enerji ihtiyacına cevap verecek
olan "termonükleer enerjiden eletkirk üretimi" XXI. yüzyılın sonlarına doğru işlerlik kazçanacaktır. Bu-
nunla birlikte bu tarz elektrik üretiminin bütün Dünya'da yayganlaşabilmesinin en az bir ya da iki yüzyıl
kadar sürmesi doğaldır.

Bu arada diğer alternatif enerji kaynaklarının arasında yatırımı, bakımı ve ürettiği elektriğin
maliyeti düşük olanlardan da hiç kuşkusuz yararlanılacaktır; ama bunlardan ne tek başına birinin ve
ne de tümünün insanlığın enerji talebini karşılayabilmesi mümkün görünmemektedir.
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Ayrıca insanlığın enerji israfından vazgeçmesini ve enerjiyi en yüksek verimle kullanılabilecek
teknolojik yenilikleri de gerçekleştirmek için özel çaba sarfetmesi lazımdır. Bir başka husus da elektrik
enerjisinin naklindeki doğal kayıplardır. %10 civarındaki bu kayıplar büyük bir yekun tutmaktadır.
Bunun önüne geçmek için de mutlaka üstüniietken nakil hatları teknolojisinin hızla geliştirilmesi gere-
kir.

Sonuç olarak, zengin ve sanayileşmiş ülkelerin enerjinin: 1) üretimi ve 2) tasarrufu ile 3) üreti-
min yayagınlaştırılması hususunda uluslararası ahlaki bir sorumluluk sahibi olduklarını idrak etme-
leri gerekir. Bunlar: 1) enerji talebini azaltmak ve çevreyi temiz tutmak için ellerinden gelen her türlü
teknik ve teknolojik ihtiyaçlarını da tesbit ve teslim etmelidirler; 3) bu ülkelerin: A) çevreyi temiz tuta-
cak, B) bunların, sanayileşmiş ülkelere ileride bir yük olmaksızın ekonomilerini geliştirecek ve kendile-
rini fakirlikten kurtaracak her çeşit enerji üretim teknolojileriyle donatılabilmelerine de mûsade et-
melidirler.

Ancak bunlar çok idealist temennilerdir; ve ne yazıktır ki enerji üretimi söz konusu olduğunda,
bir Latin atasözü olan "Homo homini lupus" (İnsan insanın kurdudur) ibaresinin maalesef bir gerçeği
yanstmakta oludğunu idrak sahiplerinin teslim etmemesi mümkün değildir.
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