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1. POSTER: Sinop`un doğal güzellikleri TÜİK verilerine göre “Türkiye`nin En Mutlu Şehri Sinop” vurgusuyla 
Mehmet Özdağ’a ait 6 fotoğrafl a sunuluyor. Nükleer Santral, Sinop İli Merkez İlçesi Abalı Köyü’nün İnceburun 
mevkiinde kurulacak olup 30 km çap içerisinde yer alan bölge “proje alanı” olarak tanımlanmıştır. Bu alan 
içerisinde “Hamsilos Tabiat Parkı”, “Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı”, “Aksaz-Karagöl Sulak Alanı” ve “Bozburun 
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” Taşmanlı Göleti, Gümüşsuyu Göleti, Bektaşağa Göleti, Muhsinli Göleti, Aşıklar 
(Nisi) Göleti, Erfelek Baraj Gölü ve Tatlıca Şelaleleri gibi pek çok sucul ve karasal doğal yaşam alanı bulunmak-
tadır. Sinop il merkezi de inşaat alanına 15 Km uzaklıktadır.

Sinop NS Projesi için tahsis edilen alanın tamamı Devlet Ormanı (endüstriyel orman) olup, 10.104.000 m² 
(1.010,4 ha)’dir ve bu alanın yaklaşık olarak 1.025.100 m²’sinin (102,5 ha) Santral alanı olarak kullanılması plan-
lanmaktadır. (ÇED Raporu : 6 / 173)

Nükleer santral için tahsis edilen 10.1 milyon metrekarelik alanın 1415 futbol sahası büyüklüğüne denk 
geldiğine, nükleer santralın sadece 1 Milyon metrekarelik alana kurulacağına dikkat çekilen posterde bu alan 
Akkuyu için ayrılan alanın 5 katı büyüklüğündedir.

NS için ayrılan alan dünya ortalamalarının da oldukça üzerinde olup, nükleer atık nihai depolama işleminin de 
bu alanda yapılacak olması olasılığı vurgulanmaktadır. Sinop NGS; kullanılmış nükleer yakıt, Türk Devletinin 
kapsamında yer alan nihai depolama alanına transfer edilecektir. Sahaya yer alacak ara yakıt depolama tesisi, 
Türk mevzuatı gerekliliklerinin tanımlanmasını takiben tasarlanacaktır.  (ÇED Raporu Sayfa : 167 / 173 ) 

Nükleer Santralın Sinop 
ve Karadeniz’e Etkileri

Mehmet Özdağ - EMO Samsun Şubesi 17. Dönem YK. Başkanı 
  mehmetozdag@gmail.com

Sinop Nükleer Santralı’nın Sinop ve Karadeniz’e olası etkileri bu güne kadar pek çok bilimsel 
araştırma, makale, rapora konu oldu, pek çok panel ve konferansta olum-olumsuz yönleri 
tartışıldı. ÇED süreci kapsamında 6 Şubat 2018 tarihinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip 

Dıranas Uygulama Oteli’nde Sinop Halkının alınmadığı, Halkın Katılımı Toplantısında sunulan 
ve halen Çevre Şehircilik Bakanlığı web sitesinde yayınlanan ÇED Hazırlık Dosyası incelenerek 

ÇED Raporunun verileri üzerinden ilk kez bir poster sunum ile farklı bir bakış sergilendi. 
ÇED Raporundan alıntıların sayfa numaralarının belirtildiği sunumu bültenimizde sizlerle 

paylaşıyoruz.
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2. POSTER: İnşaat Aşaması Çevresel Etkileri 
irdelenmektedir.

İnşaat aşamasının büyüklüğü Posterin alt fonunda 
İstanbul 3. Havaalanı inşaatı esnasında 1453 hafriyat 
kamyonu ile yapılan geçit töreni fotoğrafl arından bir 
alıntı ile vurgulanmaya çalışılmıştır.

Sahada kazı çalışmalarının 2019 senesinde başlama-
sı ve ilk reaktörün 2025 senesinde devreye alınması 
planlanmaktadır. Kazı malzemesinin miktarı yaklaşık 
olarak 32,6 milyon m³’tür. Kazı malzemesinin bir 
kısmı dolgu malzemesi olarak kullanılacak olup kalan 
kazı malzemesi, Sinop Belediyesi ile karşılıklı imza-
lanacak protokole uygun olarak inşaat sahasında ya 
da civardaki uygun alanlarda depolanacaktır. (ÇED 
Raporu : 141/173)

Sinop Nükleer Santral çalışması 
için İnceburun mevkiinde yapılacak 
hafriyat çalışması ile Sinop-Sakarya 
illeri arası 550 km uzunluğunda, 
şerit genişlikleri 15 m olan, 2 şeritli 
bölünmüş yolun 2 m derinliğinde 
dolgusu yapılabilir.

1200 - 1500 MWe Kapasite Sahip 
Bir Nükleer Ünitenin Bazı Emtia-E-
kipman Gereksinimleri özet tablo 
olarak sunularak bu tablo üzerin-
den Sinop Nükleer Santralında 
kullanılacak demir çelik ve çimento-
nun bir kısmı ile 1800 Km hızlı tren 
yolu yapılabileceği görsel olarak 
sunulmuştur.

Bu santralın en az 6 yıl süreceği öngörülen inşaat 
süresince milyonlarca ton çimento, demir-çelik üreti-
minden ve diğer iş makinelerinden çıkacak sera gaz-
ları, toz, gürültü, titreşim ve tüm kirletici unsurların 
Sinop kent merkezi ve 30 km çaplı alanda bulunan 
karasal ve sucul yaşam alanlarına etkisi anlatılmaya 
çalışılmıştır..

3. POSTER: İşletme Aşaması Çevresel Etkileri 
irdelenmektedir.

Nükleer santralın işletme aşamasındaki çevresel 
etkileri ayrıntılı grafi k ve şekiller aracılığıyla gözler 
önüne serilmektedir.

NS’ın işletilmesi aşamasında soğutma suyuna ihtiyaç 
duyulacaktır. Soğutma suyu Karadeniz’den alınacak 

ve tekrar denize deşarj edilecektir. Kullanılması plan-
lanan su miktarı ünite başına yaklaşık 81 m³/s (yakla-
şık 291.600 m³/sa)’tir. Soğutma suyu, deniz suyunda 
alg ve diğer deniz canlılarının çoğalmasını önlemek 
amacıyla sodyum hipoklorit ile klorlanacaktır. (ÇED 
Raporu : 141/173)

Santralda kullanılacak günlük soğutma suyu nede-
niyle her gün 28 milyon metreküp Karadeniz suyu-
nun “öldürüleceği” ifade edilirken, TÜİK verilerine 
göre İstanbul`un günlük içme suyu tüketiminin 3 
milyon metreküp, tüm Türkiye`nin ise 16 milyon 
metreküp olduğu anımsatılmaktadır. 

Karadeniz’in akıntıları ve akıntı yönleri ile Karade-
niz’de kıyısı olan ülkelerin koruma alanları haritaları 

üzerinden ÇED Raporu`ndan alın-
tılanan bilgilerle bölgenin maruz 
kalacağı sıvı, katı ve gaz radyoaktif 
atıklar belirtiliyor.

4. POSTER: Nükleer Santralın 
Maliyeti ve Finansmanı irde-
lenmektedir.

EÜAŞ`ın vergi cenneti Jersey 
adalarına kurduğu off shore şirket 
üzerinden santrale ilişkin ticari 
faaliyetlerin yürütüleceği, bu şirket 
aracılığıyla santralın yakıtının ithal 
edileceği ÇED raporu üzerinden 
anlatılmaktadır.

Santrala verilen yakıt hariç alım 
garantisi fi yatının Türkiye`de ortalama elektrik 
fi yatından %242 daha pahalı olduğu grafi kle göste-
rilirken, 2017 yılı Rüzgar ve Güneş YEKA ihaleleri ile 
yenilenebilir enerji maliyetleri ile nükleerin bugün 
bile rekabet edemeyeceği vurgulanmaktadır. Asahi 
Gazetesi`nden santralın yapım maliyetinin de yük-
seldiği haberi aktarılıyor.

5. POSTER:  Nükleer Santralın Güvenliği irde-
lenmektedir.

ÇED Raporu`ndaki güvenlik vaatleri, ülkemizde ya-
şanan nükleer güvenlik sorunlarıyla karşılaştırılıyor. 
Türkiye`nin henüz nükleer santralı yokken İstanbul 
İkitelli`de 1999`da meydana gelen olayla “dünyanın 
en önemli 20 radyoaktif kazası” listesine girmeyi 
başardığı anımsatılıyor. Sinop halkının güvenlik güç-
lerince nasıl ÇED sürecinde Halkın Katılımı Toplantı-
sı`na alınmadığı da fotoğrafl arla sergileniyor.
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