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Japonya’da yaíanan nükleer
santral kazasõnõn ardõndan
“Fukuíima Kitapçõk Yayõn Komitesi’nce (Fukuíima Booklet Publication Committee)
yurttaílarõ bilgilendirmek adõna yayõmlanan, “10
Lessons From Fukushima” (Fukuíima’dan Çõkartõlacak 10 Ders) baílõklõ kitapçõk, Elektrik Mühendisleri Odasõ (EMO) tarafõndan Türkçeye çevrildi.
Kitapçõða hem basõlõ hem de e-kitap íeklinde
ücretsiz olarak EMO’dan ve EMO’nun web sitesi
üzerinden eriíebilirsiniz.
11 Mart 2011’de yaíanan Büyük Doðu Japonya
Depremi sonrasõnda oluían tsunami ile Tokyo
Elektrik Enerjisi ìirketi (TEPCO) tarafõndan iíletilen
Fukuíima Daiichi (Numara Bir) Nükleer Santralõ’nda meydana gelen nükleer santral felaketinin
tüm yönleriyle anlatõldõðõ kitapçõk, yurttaílara
nükleer santrallar ve nükleer kazalarla nasõl baí
edilebileceði konusunda yol haritasõ olma özelliðini taíõyor. Kitapçõk 66 sayfadan oluíuyor.
EMO Yönetim Kurulu Baíkanõ Hüseyin Yeíil kitabõn
sunuí bölümünde; EMO’nun elektrik enerjisi üretimi konusunda halkõn yararõnõ gözeten araítõrmalar yapmayõ, böylece toplum bilincinin yüksek
seviyede tutulmasõnõ amaçladõðõnõ vurguluyor.
Yeíil’in sunuíu, ülkemizde enerji kaynak planlamasõ ve nükleer enerjinin gündeme getiriliíini
sorgulayõcõ içeriðiyle de dikkat çekiyor. Nükleer
endüstride gizliliðin egemen olduðunu ve denetime kapalõ bir yapõ bulunduðuna iíaret eden Yeíil,
“Nükleer santrallarõn yapõmõna toplumlar deðil
devletler karar vermektedir. Kapitalist üretim biçimlerindeki dönüíüm stratejileri sanayileímenin
temel girdisi olan enerji tercihlerini de etkilemektedir” diyor.

Kitapçõðõn ilk bölümünde, “Nükleer Enerji Nedir,
Radyoaktivite Nedir?” konularõ ele alõnõyor. Japonya Ulusal Dieti Fukuíima Nükleer Kazasõ Baðõmsõz
Araítõrma Komisyonu (NAIIC) Eski Üyesi Hisako
Sakiyama tarafõndan hazõrlanan bu bölümde;
okuyucuya, elektrik üretim teknikleri, nükleer
üretimi ve atom bombalarõna iliíkin temel bilgiler
veriliyor. Ayrõca radyasyon ve saðlõða zararlarõ
konusunda temel bilgiler de yer alõyor.
Propagandaya Kanmayõn
Kitabõn ikinci bölümü “Fukuíima’da Olanlar ve
Öðrenilen 10 Ders” baílõðõ altõnda toplanmõí. Bu
bölümde; “Nükleer Enerji Güvenlidir Propagandasõna Kanmayõn” ana baílõðõ kapsamõnda alt baílõklar halinde konu ayrõntõlõ olarak ve fotoðraflarla desteklenerek okuyucunun deðerlendirmesine
sunuluyor. 10 dersten ilki de “Güvenli Mitine Kanmayõn” uyarõsõyla yer buluyor. Nükleer santrallarõn iníaatlarõnõn “yerel ekonominin faydasõna” ve
“kaza olma ihtimali yok” gibi söylemlerle teívik
edildiði anlatõlarak, “Güvenlik mitinin ticaretini
yapanlar, kaza olunca, küstahça bunun ‘öngörülemez’ olduðunu savunarak, sorumluluktan kaçõnõyorlar” deniliyor. Bölge halkõna baðõmsõz uzmanlarla iíbirliði yaparak, hükümet ve íirketlerin
planlarõnõ araítõrmalarõ tavsiye edilirken, íirketler
ile belediyelerin arasõnda yolsuzluklarõ önlemek
için yerel bilgilere de eriíilmesi konusunda uyarõ
da bulunuluyor.
“Öncelikle Bölgeyi Tahliye Etmeli”
Kitapçõkta, ikinci ders “Acil Durumda, Temel Öneri
Kaçmaktõr” baílõðõ altõnda ele alõnõyor. Bu baílõk
altõnda nükleer santralda acil bir durum meydana geldiðinde, tahliye emirleri olup olmamasõna
bakmaksõzõn ilk anda kaçõlmasõ gerektiði vurgulanõyor. Kirliliðin 30 kilometrelik yarõçapõnda bir
alanõn ötesine bile yayõlabileceði uyarõsõ yapõlõyor.
“Bilgiye Eriíim ve Kayõtlarõ Bõrakmak Hayatidir”
baílõðõ altõnda sunulan üçüncü derste ise, íirketlerin ve hükümetlerin saðlõklõ bilgi verme olasõlõðõ
gündeme getiriliyor. Bölge sakinlerine kaza öncesinde acil durumlarda bilgiye nasõl ulaíacaklarõnõ öðrenmeleri tavsiye edilirken, tahliye sõrasõnda
kullanacaklarõ maske gibi malzemeleri de temin
etmeleri öneriliyor.

Geliímekte Olan Ülkelere Uyarõ

“Saðlõk Taramasõ Talep Edilmeli”

Fukuíima Kitapçõðõ Yayõn Komitesi Baíkanõ Masaaki Ohashi ise kitapçõðõn, 11 Mart 2011’de Fukuíima Daiichi (Numara Bir) Nükleer Santralõ’nda
meydana gelen büyük çaplõ nükleer felaketin
yol açtõðõ hasarõn yükünü sõrtlanmayõ sürdüren
Japonlardan, dünyadaki tüm insanlara bir mesaj
niteliði taíõdõðõnõ kaydediyor.

Dördüncü ders; “Felaketten Etkilenenlerin Kapsamlõ Bir Saðlõk Taramasõna ve Bilgi ñfíasõna
Hakkõ Vardõr” baílõðõ ile okuyucuya sunuluyor.
Çernobil’in tersine Fukuíima’da kapsamlõ bir
saðlõk taramasõ yapõlamadõðõna dikkat çekilen
kitapçõkta, baðõmsõz kuruluílarca kapsamlõ saðlõk
taramasõ yapõlmasõ konusunda bölge halkõnõn
õsrarcõ olmasõ isteniyor.

Kitapçõðõn hedef kitlesini, özellikle nükleer tesis
iníaatlarõnõn planlandõðõ ya da iíletildiði ülkelerde yaíayanlar olarak ortaya koyan Ohashi,
kitapçõðõn bu bölgelerde yaíayanlar, sivil toplum
kuruluílarõ ve belediye yöneticileri tarafõndan daðõtõlmasõnõ umduklarõnõ kaydediyor. Fukuíima’da
Çernobil ve Three Mile Adasõ deneyimlerinden
de yeterince yararlanõlamadõðõna dikkat çeken
Ohashi, kitapçõðõ “Ne yapmalõyõz?” sorusuna cevap olmasõ umuduyla hazõrladõklarõnõ vurguluyor.

2015 Temmuz • Sayõ-454

Beíinci ders; “Besin Güvenliðini Saðlamak ve
Tarõm, Ormancõlõk ve Balõkçõlõk Endüstrilerini Korumak için, Vatandaílar Ölçümlere Katõlmalõdõr.
Bilgi ñfíasõ Yine Hayatidir” baílõðõnõ taíõyor. Bu bölümde çiftçilere ve tüketicilere yönelik tavsiyeler
yer alõyor. Altõncõ derste ise “Tamamõyla Arõnma
Mümkün Deðildir” baílõðõ ile radyasyondan temizlenmek için yapõlmasõ gerekenler anlatõlõyor.
Ancak bütünüyle arõnmanõn saðlanamadõðõnõn
da altõ çiziliyor.
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Taíeron Sistemi Tehdit Yaratõyor
Yedinci ders “Nükleer Santral Çalõíanlarõna Düzgün Saðlõk Yönetimi Saðlanmalõdõr” baílõðõ altõnda veriliyor. Bu bölümde santralda hem normal
üretim döneminde hem de kaza sonrasõ dönemde
çok katmanlõ taíeronluk sisteminin uygulandõðõ
belirtilerek, güvencesiz çalõítõrõlan, günlük ücret
ödenen iíçilerin saðlõk sigortalarõnõn bile olmadõðõ anlatõlõyor. Geçici iíçilere hayatlarõ boyunca
ücretsiz tõbbi yardõm saðlanmasõ isteniyor.
“Yaíam Tarzõ ve Toplumlarõn Yeniden Kurulmasõnõn Önemi Görmezden Gelinemez” baílõðõ altõnda
sekizinci derse yer verilirken, dokuzuncu ders ise
“Kazadan Etkilenenlerin Haklarõ ve ñyileímesi için
Kanunlar, Onlarõn Katõlõmõ ile Yapõlmalõdõr” baílõðõ
altõnda okuyucuya sunuluyor.
Son ders için ise “Tazminat Giderleri Vergi Ödeyenlerin Üzerine Yüklenir” baílõðõ kullanõlmõí.
Kaza sonrasõ oluían maliyetlerin de yurttaílara
yüklendiði anlatõlan bu bölümde, nükleer enerjinin maliyeti hesaplanõrken, kazadan kaynaklõ
hasarlarõn da dahil edilmesi gerektiði vurgulanõyor.
Kitapçõðõn üçüncü bölümünde ise “Uluslararasõ
Kanun ve Felaket Risk Azaltma Çerçevesi” baílõðõ
altõnda ilgili uluslararasõ mevzuata iliíkin okuyucuya temel bilgiler aktarõlõyor.

TÜRKñYE’NñN TAM METñN BñLñMSEL
VERñTABANI PLATFORMU: arastirmax
Oylum Yõldõr

Arastirmax, kullanõcõlarõnõn gereksinim duyduklarõ bilgiye; sõnõflandõrõlmõí olarak, elektronik
ortamda, ücretsiz íekilde eriímelerini saðlamak
amacõyla kurulmuí, Türkiye’nin ilk tam metin
Bilimsel Yayõn ñndekslerinden biridir. ñstanbul
Üniversitesi’nde çalõían bir grup öðretim üyesi
ve öðrencinin gönüllü çalõímalarõyla oluíturulmuítur ve ticari bir amaç gütmemektedir. Arastirmax, kullanõcõlarõna, bilgiye eriíim ve yeni bilgi
yaratõm süreçlerinde etkin bir biçimde yararlanabilecekleri, istenilen ölçüt üzerinden geliímií
arama, sõnõflama, içerik indirme ve yazdõrma gibi
seçenekler sunmaktadõr. Bireysel araítõrmalarõ
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için; bilim insanlarõ, araítõrõcõlar, yazarlar, akademisyenler, öðretmenler, çalõíanlar, devlet adamlarõ, vatandaílar, öðrencilerin yanõ sõra kurumsal
çerçevede de bilgi uzmanlarõ veya bilgi-belge
yöneticileri olarak çalõían kütüphaneciler, aríivciler, enformasyon ve dokümantasyon uzmanlarõ
da Aratirmax’den faydalanmaktadõr.
Harvard Üniversitesi Kütüphane Müdürü Robert Darnton’õn “Hepimiz aynõ ikilemi yaíõyoruz. Fakülte olarak araítõrma yapõyoruz, makaleler yazõyoruz. Ama bunlarõn sonuçlarõnõn yer
aldõðõ yayõnlarõ parayla alõyoruz. Bu çok saçma
bir sistem” sözleri Arastirmax’in kuruluí amacõnõ
oluíturan bakõí açõsõnõ yansõtmaktadõr. Kamunun
kendi ürettiði bilimsel yayõnlara eriíebilmek için
içerik saðlayõcõlara, çeíitli sözleímeler karíõlõðõnda ödenen ücretler, bilgi üretenlere ödenenlerin
de üzerinde. Bilgi üreticilerinin çõktõlarõnda çok
az katkõsõ olan birimlerin, bu çõktõlardan en fazla
payõ aldõðõ görülmektedir. Bir bilimsel yayõnõn ortaya çõkmasõ için kamunun katlandõðõ maliyetin
oldukça yüksek olduðunun bilinciyle, üretilen bu
bilgilerin elektronik ortamda eksiksiz ve ücretsiz
olarak kullanõcõlara ulaítõrmak Arastirmax’in misyonunu oluíturuyor. Türkiye’nin ulusal ve uluslararasõ düzeyde Türkçe yazõlmõí lider bilimsel bilgi
içerik saðlayõcõsõ ve indeksi olmaksa Arastirmax’in
vizyonu olarak tanõmlanmõí.
ñndekslenme Süreci

Arastirmax dergilere çoklu indekslenme imkânõ
da sunmakta, bir hakemli dergi birden fazla indekse girebilmektedir. Aday dergi yöneticilerinin
indekslenme taleplerinin alõnmasõnõn ardõndan
Arastirmax Deðerleme Kurulu, dergileri çeíitli kriterlere göre deðerlendirmektedir. ñndekslenmeye
uygun bulunan yayõnlarõn arastirmax.com sitesinde indekslenip yayõnlanabilmesi için gerekli
izinlerin alõnmasõnõn ardõndan dijital yayõnlarõn
sisteme yüklenip eriíime açõlmasõ Arastirmax ekibince gerçekleítirilmektedir. ñndekslenen dergilerin yayõnlanma periyotlarõnõn takip edilmesi ve
güncellenmesiyle beraber yayõn politikasõ, yayõn
dönemleri, sõklõðõ, yer aldõklarõ diðer indeksler,
web sitesi, iletiíim bilgisi gibi güncel bilgilerinin
elektronik ortamda yer almasõ saðlanmaktadõr.
Arastirmax bu dergilerin bilinirliliðinin artõrõlmasõnda da yardõmcõ olmaktadõr.
Arastirmax, farklõ veri kaynaklarõyla iletiíime
geçebilen geliítirilebilir modüllere ve esnek programlama imkânlarõna sahip olan açõk kaynak
kodlu bir içerik yönetim sistemi kullanmaktadõr.
Bu sistem ile arama motoru optimizasyonu geliíkin biçimde saðlanabilmekte, dergilere esnek,
fonksiyonel arayüz tasarlama imkanlarõ, sosyal
paylaíõm siteleri ile entegrasyon ve farklõ platformlarda çalõíabilme imkanlarõ da sunabilmektedir. Arastirmax hakkõnda daha ayrõntõlõ bilgi
edinmek için arastirmax.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Odamõzõn çõkardõðõ EMO Bilimsel Dergi de Arastirmax tarafõndan taranarak indeks sistemine dahil
edilmektedir.
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