
aponya’daki deprem sonrasY Fukuşima Nükleer SantralY’nda mey-
dana gelen radyoaktif sYzYntY, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de tartYşmalarYn dönüm noktasY oldu. Bu olay gerçekleşinceye ka-
dar nükleer tesislere karşY çYkanlar daha çok çevreci gruplarla sY-
nYrlY kalYyordu. SYzYntY’nYn Japonya gibi bir ülkede olmasY, tüm dün-
yayY etkisi altYna almasY, sorunu tüm insanlYğYn sorunu haline gel-
di.

Avrupa ve ABD’de tepkiler yoğunlaşYnca liderler yatYştYrYcY açYk-
lamalar yapmaya yöneldiler. Kimi ülke lideri yeni nükleer santral
projesi gündeme getirmeyeceklerini, mevcutlarYn ekonomik ömrü
tamamlanYnca tesislerin kapatYlacağYnY duyurdu. Nükleer santrala
enerji açYğY nedeniyle ihtiyaç duyan BatYlY liderler ise tesislerdeki
denetimin sYklaştYrYlacağYnY ve önlemlerin artYrYlacağYnY söyleyerek
oluşan tedirginliği yatYştYrmaya çalYşYyorlar.

Türkiye’de ise Rusya ile Mersin Akkuyu’da nükleer santral ya-
pYmY için anlaşma imzalayan hükümet, bu konuyu hiç tartYşmaya
açmayY düşünmüyor. Bu tavYr Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanY Taner Yıldız’Yn Japon-
ya’daki olaylarYn ardYndan yaptYklarY değerlendirmelerle netleşti.

Ancak uzmanlar nükleer tesis kurma kararYnYn yalnYzca bir ku-
şağY değil, gelecek kuşaklarY da ilgilendirdiğine dikkat çekiyorlar.
Karar alma noktasYnda bulunanlarYn, gelecek kuşaklar adYna nük-
leer santral yönünde seçimde bulunamayacaklarYna dikkat çeki-
yorlar.

Akkuyu’da yapYmY anlaşmaya bağlanan santral projesi de bazY
yönleriyle birtakYm ilkleri bünyesinde barYndYrYyor. Anlaşma ge-
reğince tesisin yüzde 100’ü yapYmcY Rus firmasYna ait olacak. Fir-
manYn sahip olacağY oran hiçbir zaman yüzde 51’in altYna inme-
yecek. Rusya nükleer yakYt çubuklarYnY yeniden işlemek üzere ül-
kesine götürecek. Tesis çalYşmaya başladYktan 15 yYl sonra Türki-
ye’ye yalnYzca yüzde 20 kar payY ödenecek. Bir diğer eleştiri nok-
tasY ise alYm garantisi verilen santraldan pahalY elektrik satYn alY-
nacak olmasY.

Japonya’daki deprem sonrasY gelişmeler Türkiye’de de nükleer
tartYşmalarYnY alevlendirmiş durumda...

Ülkemizin geçtiğimiz aylardaki enerji gündemini oluşturan ko-
nulardan birisi de Afşin-Elbistan’da meydana gelen göçüktü. Ya-
şanan facia, “umuttan hayal kırıklığına” dönüşen bir öyküyü de
bünyesinde barYndYrYyor. Keşfedildiği dönemde rezervleri nedeniyle
elektrik üretimi açYsYndan heyecan yaratan Afşin-Elbistan kay-
naklarYnYn bölgesel kalkYnma örneği olmasY düşünülüyordu. Ancak
plansYz yatYrYmlarla umut hayal kYrYklYğYna dönüşmek üzere.

Tunus, MYsYr ve son olarak Libya’da yaşanan istikrarsYzlYk, pet-
rol fiyatlarYnYn yükselmesine neden oluyor. FiyatlarYn yükselmesine
yol açan faktörler çok çeşitli. UluslararasY Enerji AjansY’nYn geç-
mişte yaşanan bunalYmlar sonucu aldYğY önlemler ve bazY ülkelerin
kapasite fazlalarYyla fiyatlar dengelenebilir. Son olaylarda bu ger-
çekleşmedi.

Türkiye’de ise aşYrY vergi yüzünden benzin tüketimi azalYyor. Ar-
tan miktar dörtte bir fiyata yurt dYşYna satYlYyor. YakYtlardaki ver-
gi dengelemesiyle zarar önlenebilir, bu yola henüz başvurulmadY.

Enerji gündemine ilişkin dergimizde yer alan değerlendirmele-
rin başlYklarYnY sYraladYk...

Yeni sayYmYzda görüşmek üzere...

Nükleer Santral
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