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Nükleer Enerji
Gerçekten Çare mi?
> Haz›rlayan: Gülder DEM‹R - gulder.demir@dunya.com

E

nerjide Türkiye'nin d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n›, özellikle Rusya'ya olan do¤algaz ba¤›ml›l›¤›n›
hafifletmek gerekçesiyle hükümet 24 Eylül 2008'de nükleer santral yap›m› için bir
ihale gerçekleﬂtirdi. ‹haleye kat›lan firmalardan sadece Atomstroyexport-Inter RaoPark Teknik ortakl›¤› (Rusya-Türkiye) teklif vererek ihaleyi kazand›. ‹haleyi kazanan Rus
Atomstroyexport-Inter Rao firmas›na özellikle kulland›¤› teknolojinin eski oldu¤u ve Ermenistan'daki bir santralinde ar›zalar meydana geldi¤ine yönelik eleﬂtiriler de gündeme geldi.
Konuya iliﬂkin olarak Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü'nden Prof. Dr. Do¤an Aydal, ihale hakk›nda çok aç›klama bulunmamakla beraber teklif
veren firman›n TAEK kriterlerinin, enerji üretimi ve referans santral gösterme ile ilgili önemli iki kriterini karﬂ›layaca¤›n› düﬂündü¤ünü ifade etti. Rus firmas›n›n zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum kullanan bas›nçl› su reaktörü kurmay› teklif etti¤ini tahmin etti¤ini belirten Prof. Dr. Ay-
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Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisli¤i
Bölümü'nden Prof. Dr.
Do¤an Aydal, kiﬂisel
olarak nükleer santrale
karﬂ› olmad›¤›n›, ancak
ﬂartlar iyi haz›rlanmaz
ise sonun hüsran
olaca¤›na dikkat
çekerek “E¤er mesele
sadece bin MW'lik bir
santralse bu kadar
masraf yerine (beﬂ
milyar dolar civar›nda
olaca¤› ifade ediliyor),
iki, üç milyar dolara
daha fazla elektrik
üretecek Foto voltaik
güneﬂ santral›
kurulabilir, hem daha
ucuz ve hem de daha
uzun ömürlüdür.
Çevreci olmas› da bir
baﬂka art› faktördür”
aç›klamas›n› yapt›.
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dal, bunun kabul edilebilir bir teknoloji oldu¤unu, ancak itiraz noktalar›n›n farkl› gerekçelere dayand›¤›n›
belirterek sorular›m›z› ﬂöyle cevaplad›:
l Öncelikle nükleer enerji hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz? Ülkemizin enerji s›k›nt›lar›n› nükleer
enerji ile çözebilir miyiz?
Ne zaman nükleer enerjiden bahsedilse, inan›yorum ki büyük ço¤unluk bir sebeple korkmaktad›r. Kimimiz yak›n geçmiﬂte yaﬂad›¤›m›z, ABD'deki Three
Mile Island veya Rusya-Çernobil nükleer kazalar›n›n
sonuçlar›n› okumuﬂ veya yaﬂam›ﬂt›r. Baz›lar›m›z, ABD
taraf›ndan ‹kinci Dünya Savaﬂ›'n›n son y›llar›nda Japonya'da Hiroﬂima ve Nagasaki'ye at›lan bombalar›n
vahim sonuçlar›n› da kitaplarda okumuﬂ, görmüﬂ veya
dokümanter filmlerde seyretmiﬂtir. Buna ra¤men, birço¤umuzun kafas›nda, nükleer enerji, gelecekte karﬂ›m›za ç›kmas› an meselesi olan enerji krizine en önemli
çözümlerden biridir. Yani, çok çaresiz kal›rsak birkaç
santral açar, dünyan›n enerji problemini ﬂ›p diye çözeriz. Çok itiraz eden olursa “Ne yapal›m can›m, biraz da
çevre kirlili¤i olsun” gibi kendimizi mazur gösterecek
gerekçeler de bulabiliriz. Dünyan›n enerji problemi sahiden bu kadar kolay çözülebilir mi? ‹nsanlar sadece
toplum bask›s› sebebiyle mi, nükleer enerjiden uzak
durdu veya yaymak için çok u¤raﬂmad›? ‹sterseniz gelin bu sorulardan önce nükleer enerjinin ne oldu¤unu
sizleri s›kmadan anlatmaya çal›ﬂal›m ve daha sonra da
bu sorular›n cevaplar›n› vermeye çal›ﬂal›m.
‹lk nükleer füzyon, yani uranyumun nötronlar ile
bombalanmas›, deneysel olarak Enrico Fermi taraf›ndan 1934'te yap›lm›ﬂt›r. Daha sonra çal›ﬂma arkadaﬂ›
Szilard ile birlikte ABD'ye göç eden Fermi, 1942'de
ﬁikago'da Pile-1 adl› ilk insan yap›s› reaktörün yap›m›na liderlik yapm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma, daha sonra “Manhattan Projesi” olarak adland›r›lan projenin bir parças› olacak ve plütonyumdan ilk nükleer silah›n yap›m›na öncülük edecektir. Buna karﬂ›l›k Ruslar'›n Obninsk nükleer güç santral›, dünyada elektrik üretimi için yap›lan
ve beﬂ megawatt elektrik üreten ilk santraldir. Daha
sonra, ‹ngiltere'de Calder Hall (önce 50, sonra 200
megawatt), ABD'deki Shippingport nükleer santralleri
ile baﬂlayan ve hedefi sadece ticari olan nükleer iﬂletmeler aç›lm›ﬂ ve aç›lan nükleer santral say›s› bugün 441'e
ulaﬂm›ﬂt›r.
l Nükleer enerji elde etmek için kullan›lan
maddeler nelerdir? Dünya için ne kadar süre ile yeterlidir?
Nükleer enerji elde etmek için 1945 y›l›ndan beri
2,3 milyon ton uranyumun kullan›ld›¤› bilinmektedir.
Mevcut rezervler göz önüne al›nd›¤›nda nispeten daha

düﬂük tenörlü, ikinci kalitede yaklaﬂ›k 1,9-3,3 milyon ton ve üçüncü kalitede 0,8-1,4 milyon
ton uranyumun varl›¤› da kabul edilmektedir. Uranyum rezervlerinden sadece Kanada'da
olan rezervlerdeki uranyum tenörünün (birim hac›mdaki cevher miktar›) yüzde 1-20 aras›nda oldu¤u ve bu rezervlerden elde edilecek miktar›n yaklaﬂ›k 400 bin ton oldu¤u bilinmektedir. Dünyadaki rezervlerin yüzde 90'dan fazla bir k›sm›n›n da tenörünün yüzde birin alt›nda ve genellikle yüzde 0,06 oldu¤u bilinmektedir. Dünya'da mevcut rezervlerin üçte ikisinin
yüzde 0,06 de¤erinden de az miktarda uranyum içerdi¤i düﬂünülürse, mevcut uranyum rezervlerinin çok zengin yataklar olmad›¤› da görülür.
So¤uk Savaﬂ sonras› Rusya, elinde birikmiﬂ bulunan uranyumu satm›ﬂ ve dünya uranyum
aç›s›ndan bir s›k›nt› çekmemiﬂtir. Ancak, Rusya, So¤uk Savaﬂ y›llar›nda üreterek biriktirdi¤i
ve son on beﬂ y›ld›r satabildi¤i kadar satt›¤› bu uranyum stokunu geçti¤imiz y›l piyasalardan
çekmiﬂtir. Bu sebeple, Dünyadaki 441 nükleer santral, mevcut kapasitelerine göre y›ll›k 67
bin ton olan ihtiyaçlar›n›n sadece 47 bin tonluk k›sm›n›, yani yaklaﬂ›k üçte iki kadar›n› karﬂ›layabilmiﬂlerdir. Mevcut rezerv ve mevcut kapasiteler göz önüne al›nsa bile, iyi kaliteli uranyumun dünya ihtiyaçlar›na ancak otuz y›l yetece¤i hesaplanmaktad›r. Bütün düﬂük kaliteli
uranyumlar iﬂletilse bile toplam uranyum rezervinin mevcut kapasite ile dünyaya en fazla yetmiﬂ y›l yetece¤i düﬂünülmektedir. Yeni santrallerin aç›lmas› ve mevcut kapasitelerinin art›r›lmas› kaç›n›lmaz olaca¤›ndan, uranyumun 15-20 y›l sonra kesinlikle bitece¤i düﬂünülmektedir. Kald› ki ç›kart›lan uranyumun hepsi de kullan›lmaya uygun uranyum izotop tipi de¤ildir.
Nükleer enerji üretmek için kullan›labilen uranyum “Uranyum 235” izotopudur. Hâlbuki
elde edilen uranyumlar›n ço¤u “Uranyum 238” izotopudur. Uranyum rezervlerinin yüzde
birinin U235, kalan yüzde 99'unun U238 oldu¤u düﬂünülürse, nükleer teknolojide kullanaca¤›m›z miktar›n çok daha azalaca¤› da görülecektir.
l Nükleer santrallerde sadece uranyum mu kullan›lmaktad›r?
Gerçi nükleer teknolojide “Plütonyum 239” da kullan›labilmektedir, ama bu da daha
nadir bir elementin nadir bir izotopudur. ‹lk yap›lan nükleer silahlar›n Plütonyum 239'dan
üretildi¤i de bir gerçektir. Toryumun nükleer santrallerde kullan›labilece¤i de düﬂünülmekle
beraber, henüz bu konuda baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ bir ülke yoktur. “Toryum 232” teorik olarak ve
pratikte “Uranyum 233”e dönüﬂtürülebilmektedir. Uranyum 233 ise teorik olarak Uranyum
235'e, yani nükleer teknolojide kullan›lan uranyum izotopuna çevrilebilir. Bu parçalanma sonucunda da büyük bir enerji aç›¤a ç›kabilir. Yani teori tamam da, bir de yap›labilse ne güzel
olacak! ABD, ‹ngiltere ve Almanya'da, Hindistan'da laboratuvarlarda prototip çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ, ancak bilinen önemli bir baﬂar›ya ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Yap›labilirse bu en çok Türkiye'ye
yarayacakt›r zira dünya toryum rezervlerinin yaklaﬂ›k yar›s› Türkiye'dedir.
Kas›m 2008 l EKONOM‹K FORUM 47

> ENERJ‹

bitirilece¤i anlam›na gelmemeli ve bu ülkeler böyle lüzumsuz hayallere kap›lmamal›d›r. Çok canl› bir örnek
de hemen yan› baﬂ›m›zda durmakta de¤il midir?

l Teorik olarak düﬂünülürse dünyan›n y›ll›k enerji ihtiyac›n› karﬂ›lamak için kaç
nükleer santral gerekir?
Bu soru kilit ve güzel bir sorudur. Dünya y›ll›k 25 milyar varil petrol kullanmaktad›r. Sadece bu miktar petrol karﬂ›l›¤› enerjiyi karﬂ›lamak için gerekli nükleer santral say›s› on bir bin
250'dir. Mevcut 441 santrale bile yetmeyen uranyumun teorik olarak yap›ld›¤› varsay›lsa bile
11.250 santrale bir y›l bile yetmeyece¤i ortadad›r. Kald› ki dünyam›z enerji ihtiyac›n› karﬂ›lamak için petrolün yan› s›ra do¤algaz, kömür baﬂta olmak üzere birçok enerji türü kullanmaktad›r. Dolay›s›yla insano¤lu nükleer enerjiyi dünyan›n enerji problemini ilelebet çözecek sihirli bir metot olarak düﬂünmemelidir.
l Türkiye bu santralin kuruluﬂunu tamamlayabilirse, ileride hammadde s›k›nt›s›
çeker mi?
Mevcut santrallerin tam kapasite ile çal›ﬂamamas›n›n bir di¤er önemli sebebi de, santrallerin her zaman yeterli uranyumu bulamam›ﬂ olmalar›d›r. Tahminlerin yanl›ﬂ ç›kmas›n›n bir
baﬂka sebebi daha vard›r ki, bu sebep büyük ölçüde politiktir. ﬁu anda kurulma aﬂamas›nda
olan 28 yeni santral daha vard›r. Normalde bir santralin bitirilme süresi 5-8 y›l aras›nda olmas›na ra¤men bu santrallerden on bir tanesi yirmi y›ld›r bitirilememektedir. Neden dersiniz?
Enerji krizini hepimizden önce gören “vahﬂi kapitalist-emperyalist odaklar›n” bir müdahalesi
yok mudur san›yorsunuz? Dünya'daki rezervlerin yüzde 70 kadar›na, sadece, COMECO
(yüzde 20-Kanada), COGEMA (yüzde 30-Frans›z) ve RTZ (yüzde 20-‹ngiliz) adl› üç Bat›l› ﬂirket sahip olacak ve bu ﬂirketlerin de görünmez organik ba¤lar› olacak, siz de hâlá bu uranyumdan bize pay düﬂer mi diye bekleyeceksiniz. Dost ülkelerden Kazakistan'›n elinde bulunan uranyum yataklar›n›n iﬂletim ruhsatlar›n›n bir Frans›z firmas›na Ocak 2008 sonunda verildi¤ini, çok yak›n bir arkadaﬂ›m›n bizzat ﬂirketin genel müdürü ile yapt›¤› konuﬂma sonras›nda ö¤rendim. Bu durum, üçüncü ülkelere ”Hiç boﬂuna heveslenmeyin” mesaj› veren en
güzel delildir. Uranyum böylesine azalm›ﬂken gariban ülkelerin nükleer santral inﬂa etmeleri
ve d›ﬂ dünyaya ba¤›ml›l›klar›n› bir ölçüde azaltacak olmalar› bu odaklar taraf›ndan arzu edilecek bir ﬂey midir? Anlaﬂma yapmakta ve bu gariban ülkelerden al›nabildi¤i kadar peﬂin para
al›nmas›nda bir problem veya bu odaklar aç›s›ndan bir mahzur yoktur. Ancak bu, o santralin
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l Türkiye'de uranyum rezervlerimiz yeterli
midir ve kurulmas› düﬂünülen santralde kullan›labilir mi?
Türkiye'de Maden Teknik (MTA) Arama Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenmiﬂ uranyum rezervlerinin toplam› yaklaﬂ›k dokuz bin 200 ton kadard›r. Yine MTA ve yurtd›ﬂ› laboratuvarlarda yap›lan analizlerde ülkemizdeki uranyum cevherlerinin tenörü (birim
hacimdeki miktar›) yüzde 0,1-0,05 U3O8 aras›nda
de¤iﬂmektedir. En önemli yataklar›m›z, Manisa- Köprübaﬂ›, Uﬂak-Fak›l›, Ayd›n-Söke-Küçükçavdar ve Demirtepe, Yozgat-Sorgun uranyum yataklar›d›r.
Bir zamanlar resmi kurumlar›m›z taraf›ndan çok
önemsenen uranyum cevherine gösterilen ilgi, 1986
y›l›ndan itibaren düﬂüﬂe geçmiﬂ ve yap›lan yat›r›mlar
1991 y›l›nda s›f›r mertebesine kadar düﬂmüﬂtür. Bütün personel MTA'n›n di¤er ﬂubelerine da¤›t›lm›ﬂt›r.
Bu durum, uranyum konusunda gelece¤i bir türlü
do¤ru göremeyen, MTA, DPT yöneticilerinin ve
uranyum ile ilgili araﬂt›rmalar› durduran dönem hükümetlerinin ortak sorumlulu¤udur. Hâlbuki o y›llarda
MTA'da, özellikle Köprübaﬂ› ve Fak›l›'dan getirtilen
uranyum cevherleri Ankara merkez laboratuvarlar›nda
kurulan pilot tesislerde zenginleﬂtirmiﬂ ve yüzde 85
U3O8 de¤erine sahip “sar› pasta” elde edilmiﬂti. Ayr›ca, elde edilen bu “sar› pasta”n›n dünya standartlar›nda oldu¤u ve sar› pastan›n kalitesini bozacak di¤er
elementlerin de¤erinin de çok düﬂük oldu¤u belirlenmiﬂti (V2O5=eser, Mo= yüzde 0,0012, P2O5=yüzde
0,15). Sonuçta da, bu sar› pastan›n laboratuvar baz›nda zenginleﬂtirilmesiyle de UO2 gibi nükleer santrallerde kullan›labilecek ürün elde edilmiﬂti. Daha sonra
da Yozgat Sorgun'da, kalitesi di¤er yerlere göre daha
iyi (yüzde 0,1 U3O8) ve rezervi de nispeten daha büyük bir maden bulundu. Bu bölgeden elde edilen numunelerde de çal›ﬂma yap›labilir, bugünlere haz›rl›k
daha o günlerden itibaren yap›labilirdi. Uranyum 235
ile U238'i ay›racak zenginleﬂtirme çal›ﬂmalar› bir hayli yol kat etmiﬂ olurdu. Fakat tesisteki faaliyetler önce
durduruldu, k›sa süre sonra da kapat›ld›. Böylesine
güzel ve faydal› bir tesis durdurulmuﬂ ise, bunun bir
sebebi olmal›d›r de¤il mi? Bunu da bana sormay›n!
Ne diyebilirim? Tarih bellidir! Bu sorunun en do¤ru
muhataplar›, öncelikle o dönemin Enerji Bakan› ve bir
ölçüde de dönemin DPT müsteﬂar›d›r. Kald› ki bu tesis bile kapat›lmam›ﬂ olsa bizim santrallerde kullanabilece¤imiz uranyumu zenginleﬂtirme iﬂi Türkiye'de
yapt›r›lmazd›. Atom bombas›n›n ana maddesi olan bu
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zenginleﬂmiﬂ uranyumun Türkler'in elinde olmas›
hiçbir zaman arzu edilmemiﬂtir. ‹haleye kat›lacak kurum uranyumu da temin edecektir. Bir baﬂka deyiﬂle
ülkemizde herhangi bir zenginleﬂtirme olmayaca¤›ndan bu konuda herhangi bir bilgi transferi veya e¤itimi de olmayacakt›r.
l Türkiye'nin nükleer enerjide ›srar etmesi,
nükleer enerjiye ihtiyac› oldu¤undan m› yoksa siyasi tercihlerden mi kaynaklanmaktad›r?
Kiﬂisel olarak ben nükleer santrale karﬂ› biri de¤ilim. Ancak ﬂartlar iyi haz›rlanmaz ise sonu hüsran
olur. Ac› konuﬂmak istemiyorum, ama hükümetimizin bu konudaki ›srar›n›n yetersiz bilgiden kaynakland›¤›n› san›yorum. E¤er mesele sadece bin MW'lik bir
santralse bu kadar masraf yerine (beﬂ milyar dolar civar›nda olaca¤› ifade ediliyor), 2-3 milyar dolara daha
fazla elektrik üretecek Foto voltaik güneﬂ santral› kurulabilir, hem daha ucuz ve hem de daha uzun ömürlüdür. Çevreci olmas› da bir baﬂka art› faktördür. Bu
konuda bilgi eksikleri varsa, ülke bizim ve üniversite
adresimiz de bellidir. Hiç ﬂüpheleri olmas›n en son
bilgileri kendilerine sunabilirim.
l Nükleer enerjinin ilk yat›r›m maliyetinin
yüksek, yak›t masraflar›n›n düﬂük olmas› nedeniyle tercih edildi¤i düﬂünülmekte. Di¤er önemli
nokta ise nükleer at›k sorunu ve buna ek olarak da
söküm konusu yine yüksek maliyet gerektirece¤i
tart›ﬂ›lmakta. Bu konudaki düﬂüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
‹halede baz› sorular›n karﬂ›l›¤› hâlâ belli de¤il. Örne¤in, kullan›lmam›ﬂ, fakat zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum
nerede muhafaza edilecek? Radyoaktif at›k malzemeler nerede muhafaza edilecek? Santral›n iﬂletim güvenli¤ini iﬂletmeci mi üstlenecek, biz mi üstlenece¤iz? ‹ﬂletim bitip, kurmaktan da zor olan söküm süreci baﬂlad›¤›nda, bunu biz mi yapaca¤›z, kurucu firma m›?
Bu ve bunun benzeri birçok sorunun karﬂ›l›¤› henüz
netleﬂmemiﬂtir. San›yorum, belki de bu yüzden ihaleye kat›lan firmalar da konuyu ciddiye almam›ﬂ ve teklif vermemiﬂlerdir.
l Nükleer santral için seçilen Mersin-Akkuyu
hakk›ndaki görüﬂleriniz nelerdir? Sizce do¤ru yer
seçilmiﬂ midir?
Bu söyleyece¤im garibinize gidebilir, ama ihalede
santralin kurulaca¤› yer bile tam belli de¤ildir. Uzun
süre Sinop'tan bahsedilmiﬂtir. ﬁimdi Mersin-Akkuyu
denilmekte ve bu yer ile ilgili 1976'daki yer lisanslama
çal›ﬂmalar› esas al›nmaktad›r. Geçerli bir lisanslama
için 32 sene sonra o bölgeye gidilip yeniden incelene-

cek o kadar çok faktör vard›r ki! ‹nsan yo¤unlu¤u, tar›m, turizm bunlardan ilk akla gelenlerdir. TAEK kurulmadan önce var olan ve mevzuat› bile farkl› olan Atom Enerjisi Komisyonu'nun o günlerin ﬂartlar›nda oluﬂturulmuﬂ mevzuat›na göre haz›rlanan yer lisanslama çal›ﬂmalar› bugün yasal olarak dahi geçerli de¤ildir. Zira, bu tarihten sonra 9 Temmuz 1982'de
2690 Say›l› Kanun'la TAEK kurulmuﬂ ve 19 Aral›k 1983 tarih ve 18256 say›l› Resmi Gazete de yay›mlanan, nükleer tesislere lisans verilmesine iliﬂkin tüzü¤e göre “yer lisanslama” çal›ﬂmalar›, ihaleyi kazanan kurum taraf›ndan yap›lmal›d›r ﬂart› getirilmiﬂtir. Ayn› tüzü¤e göre
ihaleyi kazanan kurum “yer lisanslama” çal›ﬂmalar›n› yapmak mecburiyetindedir. TAEK, denetleyen kurum olarak, yap›lanlar› ve sonuçlar›, yetiﬂtirdi¤i (!) elemanlarla kontrol etmelidir.
ﬁu anda tüzü¤e ayk›r› olarak yap›lan en önemli iﬂlerden biri de budur. Kurum, yer seçimini
ve “yer lisanslama” iﬂlemlerini kendi yapm›ﬂ, yani kendi kendini denetlemiﬂtir. Bu, uluslararas› lisanslama iﬂlemlerine de ayk›r›d›r.
l Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bu ihaleyi
onaylamal› m› yoksa onaylamamal› m›?
E¤er ben ihaleyi kazanan kurum olsam, Rus teknolojisi hakk›nda çeﬂitli endiﬂeleri bulunan Türk kamuoyunu ikna etmek için baz› teﬂvik tedbirleri (!) uygulard›m. Mesela sekiz y›ll›k inﬂaat süresince, sanki inﬂaat bitmiﬂ ve bu santral bin MW elektrik üretilmiﬂ gibi, piyasa
ﬂartlar›n›n onda biri fiyat›na kW's› üç sentten elektrik temin garantisi verirdim. Mesela Baﬂkan Putin'in baﬂbakan›m›z› telefonla aramas›n› temin ederdim. Benzer siyasal bask›lar ve teﬂvik tedbirleri Mavi Ak›m Projesi esnas›nda da uygulanm›ﬂ ve sonucunda ülke aleyhine çok kar›ﬂ›k problemler oluﬂmuﬂtur. Ama ben etkili ve yetkili biri olsayd›m bu anlaﬂmay› kesinlikle
imzalamazd›m. Devlet teamülleri olarak biz 1997 y›l›ndaki Mesut Y›lmaz hükümetine kadar
hiçbir ülkeye enerji sektöründe yüzde 35'ten fazla ba¤lanmam›ﬂ›zd›r. Özellikle Y›lmaz hükümetleri taraf›ndan yap›lan anlaﬂmalar sonras›nda, bugün için Rusya'ya enerji ba¤›ml›l›¤›m›z
yüzde 65 düzeyindedir. Buna bir de nükleer santralden dolay› ba¤›ml›l›k eklenirse ülkemiz
aç›s›ndan felaketin baﬂlang›c› olur.
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Do¤an Aydal 1953 do¤umlu olup, Malatyal›'d›r. 1976 y›l›nda
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Maden
Jeolojisi Yüksek Mühendisi olarak mezun olduktan sonra,
‹ngilizce e¤itimini International House, Hastings; master ve
doktora e¤itimini ise Leeds Üniversitesi-‹ngiltere'de
tamamlam›ﬂt›r (1976-1980).
K›sa dönem askerlik öncesi ve sonras›nda, M.T.A. Genel
Müdürlü¤ü çeﬂitli birimlerinde çal›ﬂan Aydal,1982'de Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi'nde Yrd.Doç.Dr. unvan› ile göreve baﬂlam›ﬂ ve 1991 y›l›nda doçent unvan›
alm›ﬂt›r. 1994'te bir dönem ABD Cincinnati Üniversitesi Jeoloji Mühendisli¤i Bölümünde
misafir ö¤retim üyesi olarak bilimsel araﬂt›rmalarda bulunmuﬂtur. Baﬂbakanl›k
Müsteﬂar Yard›mc›l›¤›, Baﬂbakan Dan›ﬂmanl›¤›, T.B.M.M.'de Dan›ﬂmanl›k, Sümer Holding
Yönetim Kurulu Üyeli¤i, A.Ü. Senato Üyeli¤i ve Yüksek Okul Müdürlü¤ü gibi idari
görevlerde de bulunan AYDAL, Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya k›tas›ndaki 40 ülkede,
çeﬂitli araﬂt›rma inceleme ve gezilerde bulunmuﬂtur.
2000 y›l›nda profesör unvan› alan Aydal, halen Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesinde ö¤retim üyesi olarak görev yapmakta olup, ‹ngilizce ve Türkçe yay›mlanm›ﬂ
28 makalesi ve çeﬂitli konularda yaz›lm›ﬂ on kitab› da bulunan Aydal'›n yurt içi ve d›ﬂ›nda
29 tebli¤i bulunmaktad›r. Aydal'›n, “Petrolsüz Dünya” ve “Maden Savaﬂlar›” adl› iki kitab›
bulunmaktad›r.
Kas›m 2008 l EKONOM‹K FORUM 49

