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R
esmi Gazete’nin 6 Ekim
2010 tarihli sayYsYnda
yayYmlanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti
ile Rusya Federasyonu

Hükümeti ArasYnda Türkiye Cum-
huriyeti’nde Akkuyu SahasY’nda Bir
Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve
İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin An-
laşma”, dört adet VVER 1200/491 tipi
(AES-2006 tasarYmY) nükleer güç re-
aktöründen oluşan bir nükleer güç te-
sisinin başlangYçta yüzde yüz Rus ser-
mayesiyle kurulmasYnY ve işletilme-
sini öngörmektedir. İlk reaktörün
2018’de devreye alYnmasY planlan-
makta olan projenin toplam maliye-
ti yaklaşYk 20 milyar ABD dolarYdYr.
Proje yap-işlet modeli üzerine kurul-
muş olup, nükleer güç tesisinin sahi-
bi Rus tarafYnca kurulacak bir proje
şirketidir. Yüklenici anlaşma uya-
rYnca Rus Atomstroyexport (ASE) şir-
keti olarak belirlenmiştir. Proje şirketi
ile TETAŞ arasYnda bir “Elektrik
SatYn Alma AnlaşmasY” imzalanarak,
TETAŞ’Yn, ilk iki reaktörün ürettiği
elektriğin yüzde 70’ini, son iki reak-
törün ürettiğinin ise yüzde 30’unu ki-
lovatsaati 12.35 cent’ten satYn alma-
yY garanti etmesi öngörülmektedir. Bir
reaktörün devreye alYnmasYndan 15 yYl
geçtikten sonra, Türk tarafYna karYn
yüzde 20’si verilecektir. Ömrü 60 yYl
olarak belirlenen reaktör, bir üçüncü

nesil basYnçlY su reaktörüdür. Ak-
kuyu’da yapYlmasY planlanan VVER
1200/491 reaktörlerinin ilk prototi-
pi (Leningrad II nükleer güç tesisi bi-
rinci ünite), Rusya’da yapYm halin-
de olup, 2013 yYlYnda devreye girmesi
planlanmaktadYr. Bu reaktörün bir alt
modeli olan VVER 1000/428 tipi
(AES-91 tasarYmY) iki reaktör (Ti-
anwan reaktörleri) ise Çin’de 2007 yY-
lYnda devreye alYnmYş ve elektrik  üre-
timine başlamYşlardYr.

Arayışın geçmişi
Türkiye’nin nükleer güç reaktö-

rü edinme konusundaki ilk teşebbü-
sü 1965 yYlYnda 400MW(e) güçte bir
basYnçlY ağYr sulu reaktör (PHWR)
alYnmasY yönünde olmuş, ancak 1970
yYlYnda hükümet bundan vazgeçmiş-
ti. 1976 yYlYnda Mersin Akkuyu sahasY
nükleer reaktör alanY olarak lisan-
slanmYş, burada reaktör yapYlmasY
için İsveç’in ASEA-ATOM şirketi ile
görüşmeler yapYlmYş ancak 1979 yY-
lYnda siyasi irade bu teşebbüsten de
vazgeçmişti. Türkiye’nin üçüncü
nükleer güç reaktörü macerasY,
1982’de AECL (Kanada), KWU (Al-
manya) ve General Electric (ABD) fir-
malarYndan teklif istenmesi ile başlar.
YapYlan görüşmeler sonunda anlaşma
sağlanmYşsa da, hükümetin yap-işlet-
devret modeli istemesi nedeniyle bu
teşebbüs de sonuçsuz kalmYştYr. Dör-
düncü teşebbüs 1996 yYlYnda Akku-
yu santralY için ihale açYlmasYyla baş-
lar. AECL, NPI (Fransa-Almanya) ve
Westinghouse (ABD) firmalarY tek-
lif sundular. Ancak bu teşebbüs de
2000 yYlYnda nükleer santral proje-
sinden vazgeçilmesiyle son buldu.
Rusya ile yapYlan VVER anlaşmasY,
Türkiye’nin beşinci teşebbüsü ol-
makta ve 45 yYllYk süreçte Türkiye’nin
bir nükleer güç reaktörü edinmesine
en yakYn pozisyonu oluşturmaktadYr.

Türkiye’nin bu son nükleer ener-
ji açYlYmYnda ilk aşama yukarYda anY-
lan anlaşma çerçevesinde gerçekle-

şecektir. Daha sonra ise Sinop’ta
kurulmasY planlanan bir başka
nükleer güç tesisi olmasY söz ko-
nusu olacaktYr. Ancak buna iliş-
kin alYnmYş somut bir karar bu-
lunmamakta halen Japonya ile

temaslar sürdürülmektedir.
Türkiye’nin bu son

nükleer enerji
açYlYmYnY iki

yönden irde-
lemekte ya-

rar vardYr. Bunlardan birincisi, elek-
trik üretimi için nükleer enerjinin
tercih edilmesidir. İkincisi ise Rusya
ile yapYlan anlaşmanYn değerlendiril-
mesidir.

Nükleer tercihi
Bir ülkenin elektrik üretimi için bir

seçenek olarak  nükleer enerjiyi tercih
etmesinin sebeplerini sYralayalYm.
2005 yYlYnda dünya elektrik enerjisi
üretiminin yüzde 40’Y kömür, yüzde
20’si doğalgaz, yüzde 16’sY hidro, yüz-
de 15’i nükleer, yüzde 7’si petrol, yüz-
de 2’si ise yenilenebilir enerji kay-
naklYdYr. YakYn gelecekte, petrolün pa-
yYnYn düşmesi, kömür ve doğal gazYn
payYnYn ise artmasY beklenmektedir.
Buna göre önümüzdeki dönemde kö-
mür ve doğal gaz, nükleer enerjinin
başlYca alternatifleri olmaktadYr. An-
cak bu fosil kaynaklarYn birim fiyatY
kYsa sürede büyük artYşlar gösterebil-
mektedir. Örneğin 2003-2006 aralY-
ğYnda doğalgaz fiyatY yüzde 130 artYş
gösterirken, kömür, ülkesine göre

yüzde 50 ile 125 arasYnda artmYştYr.
Nükleer reaktör yakYtY olan uranyum
maliyetin küçük bir kesrini oluştur-
duğundan, nükleer güç santrallarYnda
birim maliyet uranyum fiyatlarYndan
çok fazla etkilenmemektedir. İkinci
olarak ise yakYt  arz güvenliği söyle-
nebilir. Doğalgazdaki durumun aksi-
ne uranyum, dünya piyasasYnda de-
ğişik arz kaynaklarYndan satYn alYna-
bilmekte ve istenirse uzun süreli de-
polanabilmektedir. Nükleer enerji ter-
cihindeki üçüncü ama belki de en
önemli neden hemen hemen sYfYr sera
gazY emisyonudur. Fosil yakYtlarYn yol
açtYğY sera gazY emisyonlarY küresel
YsYnmaya yol açarak dünyanYn gele-
cekte yaşanabilir olmasYnY dahi tehdit
etmektedirler. Gelecekte yaşanabilir
bir dünya için nükleer enerji bir çö-
züm olarak ortaya çYkmaktadYr. Dör-
düncü bir neden de nükleer reaktör-
lerin son 25 yYlda gösterdiği çok
yüksek emre amadelik oranY ve hemen
hemen sYfYr kaza yaşanmYş olmasY ger-
çeğidir. Bu  genel nedenler dYşYnda,

Türkiye için nükleer enerji, elektrik
enerjisi üretiminde kaynak çeşitlili-
ğinin sağlanmasY ve ülkenin yüksek
teknolojiye geçmesi gibi ilave iki
neden sYralanabilinir.

Türkiye’nin son nükleer enerji açY-
lYmY, 45 yYl sonunda ülkenin nükleer
enerjiye kavuşmasY yolunda atYlmYş en
önemli adYmdYr. Bu proje, Rusya’nYn
sermayesi ile yapYlacağYndan ülkemize
bir külfet getirmektedir. AyrYca ya-
pYlan anlaşmaya göre yapYlacak har-
camalarYn yüzde 60’YnYn yerli kay-
naklardan sağlanmasY öngörüldü-
ğünden, ülke ekonomisine pozitif
etki sağlayacağY da açYktYr. ASE ra-
porlarYna göre, santral yapYmY sYrasYnda
çalYşacak insan sayYsY 12000 kişinin
üzerine bile çYkabilecektir. Bu da
azYmsanmYyacak bir istihdam olana-
ğY demektir. AyrYca, santral da çalY-
şacak personel, nükleer konular da
proje şirketi tarafYndan eğitime tabi tu-
tulacaklardYr. Bu da ülkemizin yük-
sek teknolojiye adaptasyonu açYsYndan
olumlu bir adYmdYr. �
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Türkiye’nin nükleer ‘açılımı’
Prof. Dr. Bilge ÖZGENER
İTÜ Enerji Enstitüsü

Türkiye, nükleer enerji
santralı kurmaya 1970,
1976 ve 1996 yıllarında
niyetlenmesine karşın
üç kere bu niyetinden
vazgeçti. Geçen yıl
yapılan anlaşma
ile Akkuyu’ya
Rusya’nın
santral kurması
konusu
netleşti. 

YapYlan anlaşmanYn bazY olumsuz
yönleri de vardYr. Yap-işlet mode-
li, dünya üzerinde nükleer santral ya-
pYmYnda şimdiye kadar kullanYl-
mamYş bir modeldir. Genellikle
nükleer teknolojiye yeni giren ülke,
gerek reaktörün ya-
pYmY gerekse iş-
letilmesi aşa-
malarYnda
daha etkin
bir rol oyna-

maktadYr. Bu projede ise hemen her
şey Rus şirketine bYrakYlmYş gö-
zükmektedir. Anlaşmaya göre, pro-
je şirketinin yüzde 51’i mutlaka Rus-
larda kalmakta ancak yüzde 49’lYk
kYsYm için başka ortaklar söz konu-
su olabilmektedir. Ancak başka or-
taklarYn katYlYmY için Türk tarafYnYn
oluru gerekmektedir. Akkuyu sa-
hasYnYn bedelsiz olarak  proje şir-
ketine tahsisi ve 15 yYllYk fiyat ga-
rantisi gibi konular da bazY çevreler
tarafYndan eleştiri konusu olabil-
miştir. Nükleer yakYt teminin

Ruslara bYrakYlmasY da eleştiri ko-
nusu olan konulardan biridir.

Bütün bunlara rağmen bu son
nükleer enerji açYlYmYnYn Türki-
ye’nin 45 yYl sonunda nükleer çağa
o ya da bu şekilde geçmesini sağ-
layacağY ve ülke-
mizi yüksek
teknoloji ile
tanYştYracağY
açYktYr.

Anlaşmanın olumsuz yönleri


