
Cumhuriyet ENERJİ � 2 Ekim 2012 - 31 10

Nedim Bülent DAMAR
EMO Enerji Çal6şma Grubu Başkan6

Akkuyu Nükleer SantralX’nXn yapXmcX fir-
masX Türkiye’deki çalXşmalarXna başladX. Ha-
zXrlamXş olduklarX Çevresel Etki Değerlen-
dirmesi (ÇED) Raporu’nun onaya gönde-
rildiği ve raporda birçok eksiklerin tespit edil-
diği basXna yansXdX. Bu arada Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar BakanX, yaptXklarX hesaplara
göre nükleer enerji santrallarXnXn gerekli ol-
duğunu ve bunlar yapXlmaz ise enerji açXğX
doğacağXnX ifade etti. Sinop’ta yapXlacak nük-
leer santral için yXl sonuna kadar karar ver-
me sürecini bitireceklerini belirtti. AyrXca ga-
zete haberlerine göre, Enerji ve Tabii Kay-
naklar BakanX, Türkiye’de nükleer yakXt üre-
tilmediğini unutarak, nükleer santrallarX
dXşa bağXmlXğa çözüm olarak doğalgaz
santrallarXnXn yerine önerdi.

Akkuyu’da kurulmasX düşünülen nükle-
er santral için yXllar içinde şimdiye dek, 70’li
yXllardan beri, oldukça çok çalXşma yapXldX,
çeşitli harcamalar gerçekleştirildi, nükleer
santral yapXmX için özel daire başkanlXkla-
rX bile kuruldu. Ama hep aklXselim galip gel-
di ve çalXşmalar ya durduruldu veya erte-
lendi. Bu sefer de böyle olmasXnX umarXz.

Gerekli izinler 
alınabilecek mi?
Akkuyu’nun tam olarak ne zaman devreye

gireceği henüz belli değil. Anlaşmada tüm
izin ve ruhsatlarXn alXnmasXndan yedi yXl son-
ra ilk ünitenin, birer yXl ara ile de öteki üç
ünitenin devreye alXnmasX öngörülüyor.
Yani en iyi ihtimalle santralXn tüm ünitele-
rinin devreye girme yXlX 2023 olacaktXr. An-
cak 2023 yXlXnda Akkuyu’nun devreye gir-
mesi oldukça zor görünüyor.

AlXnacak izin ve ruhsatlar yalnXzca Tür-
kiye ile sXnXrlX değil. UluslararasX kuruluş-
lardan alXnacak izin ve ruhsatlar var. Uy-
gunluğu uluslararasX kuruluşlarca denetle-
nip izne bağlanacak hususlar var. Tüm
bunlarXn ne kadar süre alacağX belirsiz.
YalnXzca Rusya ile yapXlan anlaşmada 10
dan fazla uluslararasX anlaşma, sözleşme
veya protokole atXf yapXlarak bu doküman-
lardaki koşullara uyulacağX belirtiliyor.
Tüm bu hususlarXn ne kadar sürede yerine
getirileceğinin bilinmiyor olmasX ve henüz
bir konuda bile izin alXnamamXş olmasX Ak-
kuyu’nun planlanan tarihte üretime geçmesi
için engel teşkil ediyor.

Öteki ülkelerdeki deneyimlere bakacak

olursak değişik yapXm süreleri ile karşXla-
şXyoruz. Ancak genelde planlanan zaman-
da işletmeye geçmiş santral sayXsX yok de-
necek kadar az. Şu anda dünyada yapXmX de-
vam eden 65 adet santral içinde ABD’de
1972 yXlXnda inşaatXna başlanmXş olup, ha-
len devreye alXnamamXş olanlar olduğu
gibi 1985-1999 yXllarX arasXnda inşaatXna baş-
lanan ve ne zaman devreye gireceği belir-
siz olanlar da var. UluslararasX deneyim-
lerden yola çXkarak Akkuyu için iyimser bir
tamamlanma tarihi olarak 2025-2030 yXllarX
arasX bir tarihi kabul etmek daha gerçekçi ola-
caktXr. Elbette ki bu tahminde toplumsal, fi-
nansal, teknik, iç ve dXş siyasal riskler göz
ardX edilmiş olmaktadXr.

Denetleme Kurumu 
nerede?
Akkuyu için yurtiçinde de alXnmasX ge-

reken izinler vardXr. Bu konudaki yasal alt-
yapX 5710 sayXlX Nükleer Güç SantrallarXnXn
KurulmasX ve İşletilmesi ile Enerji SatXşXna

İlişkin Kanun ve buna bağlX olarak çXkarX-
lan yönetmelik ile sXnXrlXdXr. Bu yönetmeli-
ğin bazX maddelerinin yürütülmesi ise Da-
nXştay tarafXndan durdurulmuştur. Nükleer
güç santrallarXnXn kurulmasX ve işletilmesi
ile ilgili onay ve izinleri verme yetkisi ba-
ğXmsXz Türkiye Nükleer Denetleme Kuru-
mu (TNDK) kuruluncaya kadar Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu’na verilmiştir.
TNDK henüz ortada yoktur. BağXmsXz bir
denetim kurumu olmadan Akkuyu’nun ya-
pXm ve kuruluş izinlerinin uluslararasX ze-
minde ne şekilde kabul göreceği tartXşma-
lXdXr.

Nükleer santrallar gibi sXnXr ötesi etkile-
ri olan tesislerde uluslararasX kamuoyunun
çok hassas olduğu bilinmektedir. Örneğin
Akkuyu’ya yasa ile ÇED sürecinden mua-
fiyet getirilmiş olmasXna rağmen uluslararasX
koşullarXn yerine getirilmesi için ÇED sü-
recinin başlatXlmasX zorunlu olmuştur. ÇED
raporu ile ilgili UluslararasX Atom Enerjisi
Kurumu’nun nasXl tepki vereceği belirsiz-
dir. Öncelikle ÇED Raporu’nun hazXrlan-
masXnda uyulmasX gereken hususlar ve ra-
poru hazXrlayanlarXn ve kabul edenlerin
ehliyetlerinin sorgulanacağXnX söylemek
yanlXş olmayacaktXr.

Bundan sonra çXkarXlacak olan yasa ve yö-
netmeliklerin bu konuda hassas olan Türkiye
kamuoyu tarafXndan takip edileceği ve her
adXmXn en uç yargX noktalarXna kadar götü-
rüleceği bugünden görülmektedir. Bu ise ya-

Hukuki altyapısı hazır değil, denetim kurumu yok, elektrik 7yatlarını ucuzlatmıyor, dışa bağımlılığı artırıyor...

Nükleerde ısrarın anlamı yok
Akkuyu’ya nükleer santral kurulmasına ilişkin 
anlaşma yapılmasına karşın, birçok konu halen 
belirsiz durumda. En başta santralın ne zaman 
işletmeye alınacağı bilinmiyor. Dünyadaki örnekler 
göz önüne alındığında, 1972’de inşasına başlanmasına
karşın henüz hizmete alınmamış olanlar var.
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pXm ve işletmeye alXş esnasXnda süre uza-
tXmlarXna neden olacaktXr.

Sigorta sorunu 
aşılabilecek mi?
YapXlacak tesisin tam olarak ne şekilde si-

gorta edileceği belirsizdir. Bugüne kadar
dünyada meydana gelen kazalarXn vermiş ol-
duğu zararlar göz önüne alXndXğXnda ve Fu-
kuşima’da oluşan felaket dikkate alXndXğXnda,
Akkuyu’yu sigorta edecek sigorta kurulu-
şunun bulunamamasX olasXlXğX çok yüksek-
tir. YapXmcX firmanXn garantisi sXnXrlXdXr ve
sigorta konusu henüz tam olarak çözülme-
miştir.

Bir nükleer kaza olmasX halinde karşXla-
şXlacak zararXn büyüklüğü tartXşXlmayacak ka-
dar açXktXr. DolayXsX ile Akkuyu yapXlarak
bu risk alXnacaksa getirisinin de bu riski kar-
şXlayacak nitelikte olmasX gereklidir. Hiç bir
yöneticinin Türkiye’de yaşayan insanlar adX-
na böyle büyük bir riski geçerli gerekçeler
olmadan göze almaya hakkX olmamalXdXr.
Eğer bu hakkX kendinde görüyorsa o zaman
çok geçerli gerekçeleri ve Türkiye’de ya-
şayanlarXn onayX gerekir.

Bu birim fiyat ucuz mu?
Acaba Akkuyu’da üretilen elektriği çok

ucuza mX alacağXz? Ucuzluk Akkuyu’nun
yapXm kararXnda bir kriter olabilir mi?

YapXlan anlaşmada Akkuyu’nun ilk iki
ünitesinin üretiminin yüzde 70’inin, son iki
ünitesinin üretiminin yüzde 30’unun 15 yXl
süre ile kilovat saat başXna (kWh) 15.33 do-
lar sent birim fiyatXnX geçmeyecek şekilde
ortalama 12.35 dolar sent birim fiyatla
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
(TETAŞ) tarafXndan alXnacağXna ilişkin ga-
ranti veriliyor.

TETAŞ’Xn 2011 yXlX Faaliyet Raporu’nda
2001 ila 2011 yXllarX arasXnda TETAŞ’Xn sa-
tXn aldXğX elektriğin fiyatXna ilişkin veriler yer
almaktadXr. Bu listedeki en ucuz fiyat 4,45
dolar sent, en pahalX fiyat ise 8,59 senttir. 11
yXl ortalamasX ise 6,40 dolar sentte denk gel-
mektedir. Yani Akkuyu’da garanti edilen fi-
yat, en yüksek birim fiyattan yüzde 43 daha
pahalXdXr ve ortalama birim fiyatXn yaklaşXk
iki katXdXr.

ABD’nin yapmXş olduğu projeksiyonla-
ra göre de 2025 yXlXnda kWh fiyatX 9,3 sent,
2035’de ise 9,5 sent olacaktXr. Bu arada
ABD’de elektrik birim fiyatX bugün de
bizden ucuz değil. 2010 birim ortalama fi-
yatX 9,8 sent olarak gerçekleşmiştir. Akku-
yu’nun devreye gireceği yXllarda ABD’de
elektrik birim fiyatX yaklaşXk 9,5 sent iken,
Akkuyu’daki üretime yüzde 30 daha fazla
12,35 sent ödeyeceğiz. Bu rakamlar Ak-
kuyu’nun ucuz elektrik üretimi sağlamak
amacX ile inşa edilmediğini göstermektedir.
Yani Akkuyu’nun yapXm gerekçesi ucuz
elektrik sağlamak değildir.

Enerji sıkıntısını 
çözebilir mi?
Akkuyu’yu enerji ihtiyacX açXsXndan de-

ğerlendirebilmek için Akkuyu’nun devre-
ye alXnacağX yXllarda, elektrik enerjisi po-
tansiyelinin ne durumda olabileceğini in-

celemek yararlX olacaktXr. İlk ünitenin dev-
reye girmesi öngörülen 2020 yXlX tüketim tah-
mini Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TE-
İAŞ) göre yüksek tüketim varsayXmX ile yak-
laşXk 67 bin megavat (MW) kurulu güç ve
434 milyar kWh elektrik tüketimi olarak ve-
riliyor. KXsaca Akkuyu’nun ilk ünitesi plan-
landXğX gibi 2020 yXlXnda devreye girerse o
günkü tahmin edilen kurulu gücün yalnXz-
ca yüzde 1,8’ini, tahmin edilen tüketimin ise
yüzde 2.21’ini karşXlayacaktXr.

Akkuyu’nun bütünü ile tamamlanmasX ve
tam kapasite ile yXlda 8 bin saat çalXştXrXla-
bildiği farz edilirse, Türkiye’nin 2011 elek-
trik tüketimin yüzde 16,7’sine denk gelecek
şekilde 38 milyar 400 bin kWh elektrik üre-
timi yapXlacaktXr. Bu değer bugün Enerji Pi-
yasasX Düzenleme Kurulu’ndan lisans alXp
inşaatX başlamXş santrallarXn kapasitelerinin
yüzde 11’ine, inşaatXna henüz başlamayanlar
da dahil edildiğinde, planlanan santrallarXn
yüzde 6,8’ine denk gelmektedir. Akkuyu’da
üretilecek olan enerji mevcut linyit sant-
rallarXnXn 2010 üretimi kadar olacaktXr. Af-
şin-Elbistan SantralX’nXn yXllXk kapasitesinin
2,5 katX, mevcut yap-işlet santrallarXnXn
2011 yXlX üretimlerinin yüzde 85’i ve do-
ğalgaz santralarXnXn 2011 yXlX üretiminin yüz-
de 37’sine eşit olacaktXr. Türkiye’de 2010
yXlX ortalama kayXp kaçak oranX yaklaşXk yüz-
de 18,63 olmuştur. Bu oranXn iyimser bir tah-
minle 2020-2025 yXllarX arasXnda yüzde
10’a düşeceğini varsayarsak, Akkuyu’nun
tam kapasite üretimi o dönemki tahmini tü-
ketim olan 434 milyar kWh’nXn dağXtXm ka-
yXp kaçağXnX bile karşXlayabilir düzeyde
değildir. EPDK raporlarXna göre şu anda üre-
tim lisansX almXş ve yapXm aşamasXnda
olan 42 bin 401 MW gücünde tesis var. Li-
sans başvurusu yapmXş ve incelemede olan
üretim tesislerinin (nükleer hariç) toplamX
63 bin 578 MW’dXr. Toplam 105 bin 979
MW potansiyel incelemeye uygun bulun-
muş durumdadXr. Bu miktar TEİAŞ’Xn
uzun dönem tahmin raporunda 2020 yXlX için
belirtilen güç miktarXnXn (67000 MW) çok
fazla üzerindedir. Tabii başvurulan sant-
rallarXn hepsinin yapXlacağXnX öngörmek
yanlXş olmakla birlikte böyle bir potansiyelin
varlXğX nükleer santrallarXn alternatifinin
olduğunu açXkça göstermektedir. Bu po-
tansiyelin yapXmXnda tereddüt olan yüzde
10’luk bir bölümü bile Akkuyu’daki üreti-
mi karşXlayacak seviyededir.

Bu başvurularXn 16 bin 393 MW’lXk bö-
lümü taş kömürü ve linyit santrallarXndan
oluşmaktadXr. Bir bölümü ithal kömür ol-
makla birlikte bu santrallarXn yapXlmasX
Akkuyu’nun baz santral olmasX niteliğini de
karşXlayacak alternatiflerin olduğunu açXk-
ça ifade etmektedir.

DolayXsX ile yapXmX planlanmXş olan bu
santrallarXn çok küçük bir yüzdesinin teşvik
edilerek devreye alXnmalarXnXn hXzlandXrXl-
masX bile Akkuyu’daki üretimi karşXlaya-
caktXr. Bu veriler ortada iken ve santral ya-
pXm başvurularX yapXlmXşken Akkuyu’nun
enerji ihtiyacXnX karşXlamada vazgeçilemez
bir alternatif olduğunu söylemek mümkün
görülmüyor.

Döviz çıkışını artıracak
Cari açXk sorununun bu denli büyük ol-

masXnXn temel nedenlerinden bir olan ener-
ji ithalatXn büyüklüğü ve dXşa bağXmlXlXk so-
rununa Akkuyu çözüm olabilir mi?

Basit bir hesapla 15 yXlda Akkuyu’da üre-
tilen enerji için ne ödeyeceğimizi bulmak
mümkündür. Şöyle ki bu santralda elektrik
üretimi sürecinde personel ücreti ve ikamesi
dXşXnda yurtiçine ödenecek hiçbir bedel
mevcut değildir. Bu bedeli ayrX tutarsak 15
işletme yXlXnda TETAŞ yXlda 8000 saat ça-
lXşma süresi esas alXndXğXnda Akkuyu’dan
285.120 milyar kWh elektrik alacak ve 35.2
milyar dolar ödeyecektir. Akkuyu’dan bu
süre zarfXnda piyasaya da 310.08 milyar
kWh elektrik satXlmasX bekleniyor. Akku-
yu’nun piyasaya TETAŞ’a sattXğXnXn yarX fi-
yatXna bile sattXğXnX düşünürsek piyasadan
toplam yaklaşXk 19.15 milyar dolar gelir elde
edecektir. Sonuç olarak 15 yXlda Türkiye,
Akkuyu için 54.35 milyar dolar elektrik be-
deli ödeyecektir. Bu miktarXn personel ma-
aşlarX ve varsa uygulanacak vergiler dXşXn-
da kalan büyük kXsmX Rusya’ya aktarXla-
caktXr.

DolayXsX ile Akkuyu’nun cari açXk ve dö-
viz rezervleri açXsXnda sağlayacağX bir avan-
taj yoktur. Türkiye’de nükleer yakXt üretil-
mediğine, satXlan elektriğin bedelinin ta-
mamXnXn yurtdXşXna gitmesine Türkiye ga-
ranti verdiğine göre, Akkuyu’nun dXşa ba-
ğXmlXlXğX da azaltma olasXlXğX yoktur. Olsa
olsa doğalgaz ithalatXnX bir miktar azaltabi-
lir ancak doğalgaz ile üretilen elektriğin fi-
yatX daha ucuz olduğu için yurtdXşXna giden
paranXn toplamda artacağX net olarak önü-
müzde durmaktadXr. AyrXca nükleer yakXt
stratejik bir madde olarak ulaşXlmasX çok güç,
diğer kaynaklar ise rekabet şartlarXnda sa-
tXlan ve ulaşXlmasX nispeten daha kolay
kaynaklardXr.

Bunun yanXnda Rus şirketi açXsXndan bu
yatXrXm oldukça avantajlXdXr. Şöyle ki, 15 yXl-
da en az 54.35 milyar garanti gelir elde ede-
cek olan bu yatXrXmXn işletme giderleri per-
sonel ve yakXt dahil olmak üzere maksimum
yüzde 16 olarak öngörüldüğünde geri kalan
miktar olan 45.65 milyar dolar,10 ila 25 mil-
yar dolar arasXnda gerçekleşeceği iddia
edilen yatXrXm tutarXnXn kat ve kat üzerin-

dedir. Bu projenin yatXrXm geri dönüş ora-
nX dünyadaki emsal projelere göre yüksek
yatXrXmlardan biri olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak nükleer santrallar için Tür-
kiye’de hukuki altyapXnXn çözümlenemediği,
bağXmsXz denetim yapacak bir kurumun ol-
madXğX göz önüne alXndXğXnda, yapXmXna ve
üretime ne zaman başlanacağX belirsiz,
hem Türkiye hem dünya ortalamalarXnXn
üzerinde fiyatlarla elektrik üretecek olan bu
santral konusundaki XsrarX anlamak müm-
kün değildir. Türkiye’nin Akkyuyu’dan
elde edilecek elektriği karşXlayacak alter-
natiflerinin bulunduğu gerçeği ortada iken,
Akkuyu elektrik üretim sistemimize ancak
minimal katkX sağlarken ve yakXt açXsXndan
bağXmlXlXğX arttXracağX açXk iken, böyle bir
projenin Xsrarla hayata geçirilmesi ile ne he-
deflenmektedir?

Nükleer santrallarda yaşanan kazalarXn
çevresel etkilerinin ne kadar büyük olduğu
herkes tarafXndan bilinmektedir. BatXlX ül-
kelerin terk etmeye çalXştXğX, atXk yakXt de-
polama sorunun bile çözümlenemediği bu
teknoloji, aralarXnda Türkiye’nin de bulun-
duğu, Hindistan, Çin gibi birkaç ülke dXşXnda
ilgi görmemektedir. Nükleer santrallarXn yol
açabileceği felaketler düşünüldüğünde, ris-
ki göze alabileceğimiz faydalarXnXn da bu-
lunmasX gerekmektedir. Ancak Akkuyu
projesinin Türkiye’nin enerji alanXnda kar-
şX karşXya kaldXğX hiçbir sorunun çözümü-
ne katkX sağlamadXğX bunun yerine sorunlarX
katmerleştirdiği yukarXda anlatXlanlardan
açXkça görülmektedir.

O halde bu XsrarXn ve acelenin sebebi ne-
dir? Bizim gözden kaçXrdXğXmXz bir şey mi
var? Kimsenin anlamadXğX ama AKP Hü-
kümeti’nin bildiği bir neden mi var?
Yoksa gözden kaçXrXlmaya çalXşXlan bir hu-
sus mu var?

KAYNAKLAR
� TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağ6t6m ve
Tüketim İstatistikleri 2010
� TETAŞ 2011 Faaliyet Raporu 
�US Energy Information Administration,
Annual Energy Outlook 2012 Early
Release

Nükleer santralın üreteceği elektriğin ucuz olmayacağını
rakamlar ortaya koyuyor. Üretilecek elektrik ile dışa 
bağımlılığın azalacağı söylenemez. Çünkü, petrol ve 
doğalgaz görece daha kolay elde edilebilirken nükleer 
yakıt için aynı şeyi söylemek olanaklı değil.


