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Japonya’da ya anan nükleer 
santral kazasõnõn ardõndan 
“Fuku ima Kitapçõk Yayõn Komi-

tesi’nce (Fuku ima Booklet Publication Committee) 
yurtta larõ bilgilendirmek adõna yayõmlanan, “10 
Lessons From Fukushima” (Fuku ima’dan Çõkar-
tõlacak 10 Ders) ba lõklõ kitapçõk, Elektrik Mühen-
disleri Odasõ (EMO) tarafõndan Türkçeye çevrildi. 
Kitapçõ a hem basõlõ hem de e-kitap eklinde 
ücretsiz olarak EMO’dan ve EMO’nun web sitesi 
üzerinden eri ebilirsiniz.

11 Mart 2011’de ya anan Büyük Do u Japonya 
Depremi sonrasõnda olu an tsunami ile Tokyo 
Elektrik Enerjisi irketi (TEPCO) tarafõndan i letilen 
Fuku ima Daiichi (Numara Bir) Nükleer Santra-
lõ’nda meydana gelen nükleer santral felaketinin 
tüm yönleriyle anlatõldõ õ kitapçõk, yurtta lara 
nükleer santrallar ve nükleer kazalarla nasõl ba  
edilebilece i konusunda yol haritasõ olma özelli-

ini ta õyor. Kitapçõk 66 sayfadan olu uyor.

EMO Yönetim Kurulu Ba kanõ Hüseyin Ye il kitabõn 
sunu  bölümünde; EMO’nun elektrik enerjisi üre-
timi konusunda halkõn yararõnõ gözeten ara tõr-
malar yapmayõ, böylece toplum bilincinin yüksek 
seviyede tutulmasõnõ amaçladõ õnõ vurguluyor. 
Ye il’in sunu u, ülkemizde enerji kaynak planla-
masõ ve nükleer enerjinin gündeme getirili ini 
sorgulayõcõ içeri iyle de dikkat çekiyor. Nükleer 
endüstride gizlili in egemen oldu unu ve deneti-
me kapalõ bir yapõ bulundu una i aret eden Ye il, 
“Nükleer santrallarõn yapõmõna toplumlar de il 
devletler karar vermektedir. Kapitalist üretim bi-
çimlerindeki dönü üm stratejileri sanayile menin 
temel girdisi olan enerji tercihlerini de etkilemek-
tedir” diyor.

Geli mekte Olan Ülkelere Uyarõ

Fuku ima Kitapçõ õ Yayõn Komitesi Ba kanõ Masa-
aki Ohashi ise kitapçõ õn, 11 Mart 2011’de Fuku-
ima Daiichi (Numara Bir) Nükleer Santralõ’nda 

meydana gelen büyük çaplõ nükleer felaketin 
yol açtõ õ hasarõn yükünü sõrtlanmayõ sürdüren 
Japonlardan, dünyadaki tüm insanlara bir mesaj 
niteli i ta õdõ õnõ kaydediyor. 

Kitapçõ õn hedef kitlesini, özellikle nükleer tesis 
in aatlarõnõn planlandõ õ ya da i letildi i ülke-
lerde ya ayanlar olarak ortaya koyan Ohashi, 
kitapçõ õn bu bölgelerde ya ayanlar, sivil toplum 
kurulu larõ ve belediye yöneticileri tarafõndan da-
õtõlmasõnõ umduklarõnõ kaydediyor. Fuku ima’da 

Çernobil ve Three Mile Adasõ deneyimlerinden 
de yeterince yararlanõlamadõ õna dikkat çeken 
Ohashi, kitapçõ õ “Ne yapmalõyõz?” sorusuna ce-
vap olmasõ umuduyla hazõrladõklarõnõ vurgulu-
yor. 

Kitapçõ õn ilk bölümünde, “Nükleer Enerji Nedir, 
Radyoaktivite Nedir?” konularõ ele alõnõyor. Japon-
ya Ulusal Dieti Fuku ima Nükleer Kazasõ Ba õmsõz 
Ara tõrma Komisyonu (NAIIC) Eski Üyesi Hisako 
Sakiyama tarafõndan hazõrlanan bu bölümde; 
okuyucuya, elektrik üretim teknikleri, nükleer 
üretimi ve atom bombalarõna ili kin temel bilgiler 
veriliyor. Ayrõca radyasyon ve sa lõ a zararlarõ 
konusunda temel bilgiler de yer alõyor. 

Propagandaya Kanmayõn

Kitabõn ikinci bölümü “Fuku ima’da Olanlar ve 
Ö renilen 10 Ders” ba lõ õ altõnda toplanmõ . Bu 
bölümde; “Nükleer Enerji Güvenlidir Propaganda-
sõna Kanmayõn” ana ba lõ õ kapsamõnda alt ba -
lõklar halinde konu ayrõntõlõ olarak ve foto raflar-
la desteklenerek okuyucunun de erlendirmesine 
sunuluyor. 10 dersten ilki de “Güvenli Mitine Kan-
mayõn” uyarõsõyla yer buluyor. Nükleer santralla-
rõn in aatlarõnõn “yerel ekonominin faydasõna” ve 
“kaza olma ihtimali yok” gibi söylemlerle te vik 
edildi i anlatõlarak, “Güvenlik mitinin ticaretini 
yapanlar, kaza olunca, küstahça bunun ‘öngö-
rülemez’ oldu unu savunarak, sorumluluktan ka-
çõnõyorlar” deniliyor. Bölge halkõna ba õmsõz uz-
manlarla i birli i yaparak, hükümet ve irketlerin 
planlarõnõ ara tõrmalarõ tavsiye edilirken, irketler 
ile belediyelerin arasõnda yolsuzluklarõ önlemek 
için yerel bilgilere de eri ilmesi konusunda uyarõ 
da bulunuluyor. 

“Öncelikle Bölgeyi Tahliye Etmeli” 

Kitapçõkta, ikinci ders “Acil Durumda, Temel Öneri 
Kaçmaktõr” ba lõ õ altõnda ele alõnõyor. Bu ba lõk 
altõnda nükleer santralda acil bir durum meyda-
na geldi inde, tahliye emirleri olup olmamasõna 
bakmaksõzõn ilk anda kaçõlmasõ gerekti i vurgu-
lanõyor. Kirlili in 30 kilometrelik yarõçapõnda bir 
alanõn ötesine bile yayõlabilece i uyarõsõ yapõlõyor.

“Bilgiye Eri im ve Kayõtlarõ Bõrakmak Hayatidir” 
ba lõ õ altõnda sunulan üçüncü derste ise, irket-
lerin ve hükümetlerin sa lõklõ bilgi verme olasõlõ õ 
gündeme getiriliyor. Bölge sakinlerine kaza önce-
sinde acil durumlarda bilgiye nasõl ula acaklarõ-
nõ ö renmeleri tavsiye edilirken, tahliye sõrasõnda 
kullanacaklarõ maske gibi malzemeleri de temin 
etmeleri öneriliyor.

“Sa lõk Taramasõ Talep Edilmeli” 

Dördüncü ders; “Felaketten Etkilenenlerin Kap-
samlõ Bir Sa lõk Taramasõna ve Bilgi f asõna 
Hakkõ Vardõr” ba lõ õ ile okuyucuya sunuluyor. 
Çernobil’in tersine Fuku ima’da kapsamlõ bir 
sa lõk taramasõ yapõlamadõ õna dikkat çekilen 
kitapçõkta, ba õmsõz kurulu larca kapsamlõ sa lõk 
taramasõ yapõlmasõ konusunda bölge halkõnõn 
õsrarcõ olmasõ isteniyor. 

Be inci ders; “Besin Güvenli ini Sa lamak ve 
Tarõm, Ormancõlõk ve Balõkçõlõk Endüstrilerini Ko-
rumak için, Vatanda lar Ölçümlere Katõlmalõdõr. 
Bilgi f asõ Yine Hayatidir” ba lõ õnõ ta õyor. Bu bö-
lümde çiftçilere ve tüketicilere yönelik tavsiyeler 
yer alõyor. Altõncõ derste ise “Tamamõyla Arõnma 
Mümkün De ildir” ba lõ õ ile radyasyondan te-
mizlenmek için yapõlmasõ gerekenler anlatõlõyor. 
Ancak bütünüyle arõnmanõn sa lanamadõ õnõn 
da altõ çiziliyor.K
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Ta eron Sistemi Tehdit Yaratõyor

Yedinci ders “Nükleer Santral Çalõ anlarõna Düz-
gün Sa lõk Yönetimi Sa lanmalõdõr” ba lõ õ altõn-
da veriliyor. Bu bölümde santralda hem normal 
üretim döneminde hem de kaza sonrasõ dönemde 
çok katmanlõ ta eronluk sisteminin uygulandõ õ 
belirtilerek, güvencesiz çalõ tõrõlan, günlük ücret 
ödenen i çilerin sa lõk sigortalarõnõn bile olma-
dõ õ anlatõlõyor. Geçici i çilere hayatlarõ boyunca 
ücretsiz tõbbi yardõm sa lanmasõ isteniyor. 

“Ya am Tarzõ ve Toplumlarõn Yeniden Kurulmasõ-
nõn Önemi Görmezden Gelinemez” ba lõ õ altõnda 
sekizinci derse yer verilirken, dokuzuncu ders ise 
“Kazadan Etkilenenlerin Haklarõ ve yile mesi için 
Kanunlar, Onlarõn Katõlõmõ ile Yapõlmalõdõr” ba lõ õ 
altõnda okuyucuya sunuluyor. 

Son ders için ise “Tazminat Giderleri Vergi Öde-
yenlerin Üzerine Yüklenir” ba lõ õ kullanõlmõ . 
Kaza sonrasõ olu an maliyetlerin de yurtta lara 
yüklendi i anlatõlan bu bölümde, nükleer ener-
jinin maliyeti hesaplanõrken, kazadan kaynaklõ 
hasarlarõn da dahil edilmesi gerekti i vurgula-
nõyor. 

Kitapçõ õn üçüncü bölümünde ise “Uluslararasõ 
Kanun ve Felaket Risk Azaltma Çerçevesi” ba lõ õ 
altõnda ilgili uluslararasõ mevzuata ili kin okuyu-
cuya temel bilgiler aktarõlõyor.

TÜRK YE’N N TAM MET N B L MSEL 
VER TABANI PLATFORMU: arastirmax
Oylum Yõldõr

Arastirmax, kullanõcõlarõnõn gereksinim duyduk-
larõ bilgiye; sõnõflandõrõlmõ  olarak, elektronik 
ortamda, ücretsiz ekilde eri melerini sa lamak 
amacõyla kurulmu , Türkiye’nin ilk tam metin 
Bilimsel Yayõn ndekslerinden biridir. stanbul 
Üniversitesi’nde çalõ an bir grup ö retim üyesi 
ve ö rencinin gönüllü çalõ malarõyla olu turul-
mu tur ve ticari bir amaç gütmemektedir. Arastir-
max, kullanõcõlarõna, bilgiye eri im ve yeni bilgi 
yaratõm süreçlerinde etkin bir biçimde yararla-
nabilecekleri, istenilen ölçüt üzerinden geli mi  
arama, sõnõflama, içerik indirme ve yazdõrma gibi 
seçenekler sunmaktadõr. Bireysel ara tõrmalarõ 

için; bilim insanlarõ, ara tõrõcõlar, yazarlar, akade-
misyenler, ö retmenler, çalõ anlar, devlet adam-
larõ, vatanda lar, ö rencilerin yanõ sõra kurumsal 
çerçevede de bilgi uzmanlarõ veya bilgi-belge 
yöneticileri olarak çalõ an kütüphaneciler, ar iv-
ciler, enformasyon ve dokümantasyon uzmanlarõ 
da Aratirmax’den faydalanmaktadõr.

Harvard Üniversitesi Kütüphane Müdürü Ro-
bert Darnton’õn “Hepimiz aynõ ikilemi ya õyo-
ruz. Fakülte olarak ara tõrma yapõyoruz, maka-
leler yazõyoruz. Ama bunlarõn sonuçlarõnõn yer 
aldõ õ yayõnlarõ parayla alõyoruz. Bu çok saçma 
bir sistem” sözleri Arastirmax’in kurulu  amacõnõ 
olu turan bakõ  açõsõnõ yansõtmaktadõr. Kamunun 
kendi üretti i bilimsel yayõnlara eri ebilmek için 
içerik sa layõcõlara, çe itli sözle meler kar õlõ õn-
da ödenen ücretler, bilgi üretenlere ödenenlerin 
de üzerinde. Bilgi üreticilerinin çõktõlarõnda çok 
az katkõsõ olan birimlerin, bu çõktõlardan en fazla 
payõ aldõ õ görülmektedir. Bir bilimsel yayõnõn or-
taya çõkmasõ için kamunun katlandõ õ maliyetin 
oldukça yüksek oldu unun bilinciyle, üretilen bu 
bilgilerin elektronik ortamda eksiksiz ve ücretsiz 
olarak kullanõcõlara ula tõrmak Arastirmax’in mis-
yonunu olu turuyor. Türkiye’nin ulusal ve ulusla-
rarasõ düzeyde Türkçe yazõlmõ  lider bilimsel bilgi 
içerik sa layõcõsõ ve indeksi olmaksa Arastirmax’in 
vizyonu olarak tanõmlanmõ .

ndekslenme Süreci

Arastirmax dergilere çoklu indekslenme imkânõ 
da sunmakta, bir hakemli dergi birden fazla in-
dekse girebilmektedir. Aday dergi yöneticilerinin 
indekslenme taleplerinin alõnmasõnõn ardõndan 
Arastirmax De erleme Kurulu, dergileri çe itli kri-
terlere göre de erlendirmektedir. ndekslenmeye 
uygun bulunan yayõnlarõn arastirmax.com site-
sinde indekslenip yayõnlanabilmesi için gerekli 
izinlerin alõnmasõnõn ardõndan dijital yayõnlarõn 
sisteme yüklenip eri ime açõlmasõ Arastirmax eki-
bince gerçekle tirilmektedir. ndekslenen dergi-
lerin yayõnlanma periyotlarõnõn takip edilmesi ve 
güncellenmesiyle beraber yayõn politikasõ, yayõn 
dönemleri, sõklõ õ, yer aldõklarõ di er indeksler, 
web sitesi, ileti im bilgisi gibi güncel bilgilerinin 
elektronik ortamda yer almasõ sa lanmaktadõr. 
Arastirmax bu dergilerin bilinirlili inin artõrõlma-
sõnda da yardõmcõ olmaktadõr. 

Arastirmax, farklõ veri kaynaklarõyla ileti ime 
geçebilen geli tirilebilir modüllere ve esnek prog-
ramlama imkânlarõna sahip olan açõk kaynak 
kodlu bir içerik yönetim sistemi kullanmaktadõr. 
Bu sistem ile arama motoru optimizasyonu geli -
kin biçimde sa lanabilmekte, dergilere esnek, 
fonksiyonel arayüz tasarlama imkanlarõ, sosyal 
payla õm siteleri ile entegrasyon ve farklõ plat-
formlarda çalõ abilme imkanlarõ da sunabilmek-
tedir. Arastirmax hakkõnda daha ayrõntõlõ bilgi 
edinmek için arastirmax.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 

Odamõzõn çõkardõ õ EMO Bilimsel Dergi de Arastir-
max tarafõndan taranarak indeks sistemine dahil 
edilmektedir. 


