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Nedim Bülent DAMAR
EMO Enerji Çal.şma Grubu Üyesi

İstanbul’da nisan ayT sonunda gerçek-
leştirilen 2012 UluslararasT Enerji ve
Çevre KonferansT’nTn (ICCI) son gü-

nünün son oturumu nükleer enerji ile il-
gili idi. Oturumda nükleer enerjinin ma-
liyeti ve Türkiye açTsTndan kurulan se-
naryolarT içeren ilgi çekici sunumlar ya-
pTldT.

Oturumda ilk olarak söz alan Yrd.
Doç. Dr. Harun Kılıç “Nükleer Güç
Santrallarının Kurulmasının ve İşle-
tilmesinin Hukuki Altyapısının De-
ğerlendirilmesi” isimli sunumunda, Tür-
kiye’de nükleer santral yapTmT için var
olan yasal düzenlemeler ile Türkiye’nin
katTldTğT uluslararasT anlaşmalarT anlattT.
Türkiye’nin Rusya ile Akkuyu’da bir
nükleer santral kurulmasT konusunda
yapmTş olduğu anlaşmaya ilişkin ayrTntTlar
sunan KTlTç, nükleer santralTn 1200 me-
gavat (MW) gücündeki ilk ünitesinin
tüm yasal izin ve ruhsatlarTn alTnmasTn-
da sonra 7 yTl içerisinde tamamlanacağT-
nT ve her biri 1200 MW’lik diğer 3 üni-
tenin de birer yTl ara ile devreye girece-
ğini belirtti. Bu durumda anlaşma gereği
eğer tüm yasal izinler bir yTl içerisinde ta-
mamlanTrsa ilk ünitenin 2020 yTlT sonun-
da devreye alTnabileceği anlaşTlmaktadTr.

KTlTç, konuşmasTnda nükleer enerji ko-
nusunda Türkiye’nin taraf olduğu veya he-
nüz taraf olmadTğT çok sayTda uluslararasT
anlaşma bulunduğunu belirterek bu ko-
nuda mevzuatTn çok önemli olduğunu,
Türkiye’de 5710 sayTlT NES’lerin kurul-
masT ve işletilmesine ilişkin 2007 yTlTn-
da çTkarTlmTş bir yasa ile 2690 sayTlT Tür-
kiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
YasasT’nTn bulunduğunu, bunun yanTnda
nükleer santralTn yapTm ve üretilecek
enerji ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kay-
naklar BakanlTğT, EPDK, TEİAŞ, EÜAŞ
ve TETAŞ gibi kuruluşlarTn uygulama-
larTnTn da zaman zaman devreye girece-
ğini hatTrlattT.

Denetleme kurumu yok
5710 sayTlT Yasa nükleer faaliyetlerin

düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini
yerine getirecek yeni bir kurum kurul-
masTnT hüküm altTna almasTna rağmen
2007 yTlTndan bugüne kadar bu kurum ku-
rulmamTş ve bu kurumun görevleri geçi-
ci olarak TAEK’e verilmiştir. AynT ya-
sanTn bazT maddelerinin yürütmesi de Da-

nTştay tarafTndan durdurulmuş
olmasTna karşTn henüz gerekli
düzenlemeler de yapTlamamTş-
tTr.

KTlTç, bildirisini, “Uluslar-
arası sözleşmeler ve güncel
gelişmeleri göz önüne alarak ve
nükleer santralların kurulma-
sı, işletilmesi, sorumluluk, çev-
re konularının özellik arz et-
mesi nedeniyle tek elden nük-
leer faaliyetlerin düzenlenmesi
ve denetlenmesi görevini üstle-
necek Türkiye Nükleer Denet-
leme Kurumu’nun kurulması ve
nükleer faaliyetlere ait mev-
zuatın bir bütün haline getiril-
mesi gerektiğini” vurgulayarak tamam-
ladT.

Oturumun ikinci konuşmacTsT olan İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Enerji Ensti-
tüsü’nden Hazal Turanlı Orakçı, A.
Beril Tuğrul ile birlikte hazTrladTklarT
“Farklı Nükleer Santralların Kurulum
Maliyet Analizleri” konulu bildiriyi

sundu. Bildiride değişken faktörleri
azaltmak için yapTm finansman faiz ve
gecikmeler dikkate alTnmadan ve 2000
yTlTndan sonra devreye alTnmTş olan 5 ay-
rT ülkedeki ve 6 değişik teknoloji kulla-
nTlan 8 adet nükleer santralTn incelendi-
ği çalTşmanTn sonuçlarT aktarTldT. Bu

çalTşmadan çTkan sonuçlara göre faiz ve
gecikmeler ile diğer fiyatT etkileyen yan
hususlar dikkate alTnmaz ise incelenen
nükleer santrallarda 1 kilovat için kuru-
lum maliyeti 1370 ile 3 bin 357 dolar ara-
sTnda değişmektedir. İncelenen tekno-
lojiler içerisinde Akkuyu’da kurulmasT
planlanan Rusya tarafTndan geliştiril-
miş olan VVER-1200 tipi santrallar
yoktur.

Maliyet artışı uyarısı
Bildiriyi sunan TuranlT “NES’lerin

yapıldığı ülkelerdeki yetkili otoritelerin
santral güvenliğini yeterli bulmasının
şart olduğunu; santral güvenliği yeterli
bulunmaz ise tasarımın baştan sona
tekrar değerlendirilip inşaat maliye-
tinin yükselmesinin söz konusu olabi-
leceğini; santral maliyetlerinin her ül-
kede farklılıklar gösterdiğini; NES’le-
rin kurulumunun 7 yıl gibi süre alması,
inşaat ve lisanslama sürelerinde olası
gecikmeler vb. hususlar nedeniyle
NES kurulum maliyetlerinde önemli
değişiklikler olabileceğini anlattT. Bunun
yanTnda NES’lerde yakTt maliyetinin
santral maliyetlerinin yaklaşTk yüzde
16’sTnT oluşturduğunu ve bu nedenle de
elektrik enerjisi üretim fiyatTna etkisinin
kömür ve doğalgaz santrallarTna göre da-
ha az olduğunu ifade etti.

TuranlT, inceledikleri 8 adet NES
için kurulum maliyet analizi sonucunda;
maliyetin yüzde 78’ini yer, reaktör, tür-
bin, elektrik ve diğer ana unsurlarT içe-
ren doğrudan maliyetlerin oluşturduğu-
nu, yüzde 22’sini ise dolaylT ve diğer ma-
liyetlerin oluşturduğunu tespit ettikleri-
ni vurguladT. Reaktör maliyetinin toplam
maliyetin yüzde 25’i civarTnda olduğu ve
diğer kalemlerin daha az yüzdelerle ku-
rulum maliyetini etkilediği tablolarla
izleyicilere gösterildi. TuranlT yaptTkla-
rT çalTşmada en düşük maliyetleri Ro-
manya, Hindistan ve Çin’de gördükleri-
ni söyledi.

Biz ders almayacak mıyız?
Üçüncü konuşmacT Yrd. Doç. Dr.

Şule Ergün, “Fukuşima Daiçi Santra-
lı’nda Olanlardan Sonra Endüstri-
Nükleer Santralsız Türkiye Elektrik Pi-
yasasının Modellenmesi” isimli bildiri-
sinde Fukuşima Felaketi sonucunda 100
bin kişinin yerlerinden tahliye edildiğini,
6 santral çalTşanTnTn izin verilenden faz-

Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı İstanbul’da yapıldı…

Nükleerde soru işaretleri
Türkiye, Akkuyu’ya nükleer santral kurulması için 
Rusya ile anlaşma imzaladı. Ancak nükleer tesislerin
kurulum ve işletim aşamalarını denetleyecek kurum
henüz oluşturulmuş değil. Denetim görevi geçici olarak
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na verilmiş durumda. 
Aynı zamanda Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma
kararları nedeniyle mevzuatta oluşan eksiklikler de
yeniden düzenlenmedi.

Uzmanların yaptığı üçlü senaryo çalışmasında 
Türkiye için nükleer, kömür ve doğalgazdan aynı
miktarda enerji üretilmesi ele alındı. Uluslararası ve
ulusal kurumların verileri baz alınarak yapılan çalışma
sonucunda enerji üretim şekli değişse de sonuçlarının 
pek fazla değişmediği ortaya çıkıyor. Bu durumda 
insanlık için riski tartışılmaz olan nükleer enerjinin
neden tercih edildiği anlaşılamıyor.
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la radyasyon aldTğTnT ve Japonya’daki te-
mizleme çalTşmalarTnTn 2 yTldan daha faz-
la süreceğini anlattT. Ergün, Fukuşima Fe-
laketi’nin nükleer santral endüstrisine et-
kilerini özetle şöyle aktardT:

�  Nükleer santral sahibi ülkeler
mevcut santral ve düzenleme denetleme
organizasyonlarTnT yeniden değerlendir-
me kararlarT aldTlar.

�  Almanya, İsviçre, Belçika ve İtal-
ya gibi ülkeler nükleer santral projeleri-
ni durdurma veya gözden geçirme ka-
rarlarT aldTlar.

�  Hindistan ve Çin gibi ülkeler
nükleer projelerine devam kararT aldTlar.

�  Yeni NES kuracak ülkelerde ise
teklif edilen yeni proje sayTlarTnda fark-
lT tutumlar bulunmaktadTr.

Şule Ergün, felaketin ardTndan nük-
leer endüstrinin çTkardTğT dersleri de
şöyle sTraladT:

�  UluslararasT deneyim ve uygula-
malardan yararlanmak.

�  Doğa olaylarTnT ve dTş etkenleri
doğru modelleyerek santral güvenliği için
alTnan önlemleri güncellemek.

�  Lisanslama organizasyonlarTnTn ba-
ğTmsTz olmasT.

�  Su baskTnlarTna karşT dayanTklT sis-
tem ve ekipman tasarTmT ve kullanTmT-
nTn gerekli olduğu.

Türkiye’ye 
özel 3’lü senaryo
KonuşmasTnTn ikinci bölümünde

Yrd. Doç. Dr. Ergün; EMCAS benzeşim
programT ile Türkiye Elektrik PiyasasT
Modellemesi konusunda yapmTş olduk-
larT çalTşmayT anlattT. Bir nükleer sant-
ralTn 2017 yTlTnda devreye gireceği var-
sayTmTyla, 2017 yTlT için TEİAŞ 10 YTl-
lTk Üretim Kapasite Projeksiyonu esas
alTnarak, 2017 yTlT için EÜAŞ’Tn yakTt fi-
yatlarT baz alTnTp, UluslararasT Enerji
AjansT’nTn (IEA) yakTt tahminleri tren-
di kullanTlan bu çalTşmada, nükleer, do-
ğalgaz ve kömür olmak üzere 3 senaryo
oluşturulmuş. TEİAŞ’Tn referans senar-
yosunun baz alTndTğT çalTşmada, senar-
yolar arasTndaki fark referans senaryo-
ya eklenen 5 bin MW gücün ayrT ayrT
nükleer, doğalgaz ve linyit santralT ol-
masTndan kaynaklanTyor. Bu modelle-
mede, bölgesel marjinal fiyat analizin-
de kömür ve nükleer senaryo sonuçlarT
birbiri ile aynT çTkarken, doğalgaz se-
naryosunda ise fiyatlarda artTş gözlenmiş.
YapTlan karbondioksit (CO2) emisyon
modellemesinde ise CO2 salTnTmT nük-
leer seçimine göre kömürde yüzde 25,
doğalgazda ise yüzde15 fazla çTkmTş.

Şule Ergun’un sunumunun ardTn-
dan Oturum Yöneticisi Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlTğT Müsteşar YardTm-
cTsT Zafer Benli’nin, model sonuçlarT bu
şekilde gösterse de Türkiye’nin nükle-
er santral yapTmT için başka bir alterna-
tifinin olmadTğTnT ve kararlarTn alTnmTş
olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Oturumun son konuşmacTsT olan Ak-
kuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş Hukuk
İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yar-
dTmcTsT Ilya Smirnov, Türkiye’de pek
fazla bilinmeyen “Nükleer Enerji İçin
Yerine Getirilmesi Gereken Yüküm-
lülükler” isimli bir bildiri sunarak Tür-
kiye’de Ruslar tarafTndan yapTlacak olan
nükleer santrala ilişkin “yapımcı, işle-
tici ve yapılan ülke” açTsTndan ulus-
lararasT yükümlülükler konusunda açTk-
lamalarda bulundu.

Türkiye’ye 
6 öneri

ICCI’nin son gününde UluslararasT
Enerji AjansT (IEA) Baş Ekonomisti
Fatih Birol özel bir sunum yaptT. Fa-
tih Birol çok kTsa olarak dünya ener-
ji görünümünden bahsettikten sonra
Türkiye açTsTndan çok önemli gördü-
ğü 6 hususu açTkladT.

1- Nükleer santral yapTmT kararT-
nT olumlu karşTlayan Birol, bundan
sonra alTnacak kararlarTn çok önemli
olduğunu ve bu kararlarTn NES’in ger-
çekleşip gerçekleşemeyeceğini belir-
leyeceğini belirtti. Fatih Birol “Fuki-
şima’dan sonra Dünya’da nükleer
konusunda bir belirsizlik var. Ja-
ponya nükleer konusunda devam
veya tamam kararını yakında ve-
recek. Fransa’da adaylardan biri-
si nükleerin Fransa’daki payını
azaltmak istiyor. Almanya gibi ba-
zı ülkeler ise nükleerde azaltma
kararlarını zaten aldılar. Bu durum
nükleer enerjiden elektrik üreti-
minin geleceğine ilişkin tereddütle-
ri belirliyor” tespitini yaptT.

2- Enerji verimliliğinin tüm dün-
yada ön plana geçtiğine dikkat çeke-
rek, Türkiye’de de bu hususun hassa-
siyetle ele alTnmasT ve enerji verimli-
liği uygulamasTnTn takip edilmesi ve
teşvik edilmesinin önemini hatTrlattT.

3- Fatih Birol; Türkiye’de elektrik
pazarT reformunun yapTlmasTna gerek
olduğunun altTnT çizerek, gerçek re-
kabetin sağlanmasT için bu konuda rol
alan şirketlerin geliştirilmesi ve bu ge-
lişmeyi sağlayacak yasal yollarTn açTl-
masT gerektiğini söyledi.

4- Doğalgaz konusuna da değinen
Fatih Birol, LNG (sTvTlaştTrTlmTş do-
ğalgaz) konusunun öne çTktTğTnT ve bu-
nun Türkiye için bir şans olduğunu, bu
şansTn kullanTlmasT için gerekli ted-
birlerin alTnmasTnTn ilerisi için çok ya-
rarlT olacağTnT vurguladT.

5- Türkiye enerji sorunsalTnda
petrol fiyatlarTnTn çok önemli olduğunu
ve bugünkü durumun sürme eğili-
minde olduğunu belirterek, Türki-
ye’nin petrol ve petrol türleri faturasTnTn
artarak devam edeceğini söyledi. Bu
arada kaya gazT (shale gas) konusunun
bugünlerde önemle ele alTndTğTnT ve ile-
risi için önemli bir kaynak olabilece-
ğini aktardT.

6- Fatih Birol, Irak’Tn petrol ko-
nusunda çok önemli olduğunu ve bu
nedenle Türkiye’nin Irak ile prob-
lemsiz bir ilişki içerisinde olmasT ge-
rektiğini ve böyle olmasT durumunda
Irak’Tn petrol kaynaklarTndan yarar sağ-
lama oranTnTn artacağTnT belirtti.


