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Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlYğY’nYn
web sitesinde yer alan 2013 Bütçe sunu-
munun 26. sayfasYnda Türkiye için Nük-
leer enerjiden elektrik üretilmesinin elzem
olduğu bir kez daha ifade ediliyor.

Bu elzem olmanYn veya daha anlaşYlYr bir
dille bu nükleer santralYn gerekliliği yine
aynY sayfada “artan talebin karşılanması
ve ithal yakıtlara bağımlılıktan kaynaklı
risklerin azaltılması” olarak belirtiliyor.

Yine aynY raporun ilerleyen satYrlarYnda
nükleer santralYn ayrYca karbon salYnYmla-
rYnYn artmasYnY önlemek için de gerekli ol-
duğu savunuluyor.

Yani nükleer santralYn yapYlmasYna ka-
rar veren, santralYn yapYmY için 4628 sayY-
lY Yasa’ya göre ihaleye çYkan fakat özel sek-
tör tarafYndan yapYlmasY için gerekli ilgi-
yi bulamayan ve Akkuyu Nükleer Santra-
lY’nYn yapYmYnY gerçekleştirmek için bu ko-
nuya özel yasalar çYkaran AKP Hüküme-
ti; en yetkili ağYzdan nükleer santralYn ya-
pYlmasY gerekçesini iki elzem bir de yan ge-
rekçeyle açYklYyor.

Halka yansıması
AKP’nin bu gerekçelerini teker teker ele

alarak nükleer santral yapYmY gerçekten el-
zem mi, artan talebin karşYlanmasY için baş-
ka yollar yok mu, nükleer santral gerçek-
ten ithal yakYtlara bağYmlYlYk riskini azal-
tYyor mu diye incelemek gerekiyor. Çün-
kü eğer Akkuyu Nükleer SantralY yapYlYr-
sa bu santralYn işletmeye alYnacağY yYldan
itibaren 15 yYl süre ile üreteceği elektriğin
bedelinin yarYsYnYn karşYlYğY olan yaklaşYk
51 milyar dolarY doğrudan Türkiye Cum-
huriyeti yani halk vergileri ile ödeyecek. Ar-
tYk bu bedelle devletin aldYğY elektriği ev-
de kullanYrken kullanYcYlar kilovat saat
başYna ne ödeyecek belli değil. AyrYca sant-
ralYn sahibi Rus çoğunluk hisseli şirket üre-
teceği elektriğin alYm garantili bölümü
haricindeki üretimini eğer ihraç etmez ise
hangi bedelden satacak ve biz ne ödeye-
ceğiz; o da belli değil. Yani sonuçta bir ka-
za ya da arYza halinde karşY karşYya kala-
cağYmYz hayati ve çevre tehlikeleri yanYn-
da olayYn bir de halkY doğrudan ilgilendi-
ren ekonomik tarafY var. Şunu da belirte-
lim ki nükleer santrala devletin bir kilovat
saat için ödeyeceği bedel TETAŞ’Yn şim-
diye kadar satYn aldYğY en pahalY yYllYk or-
talama elektrik ücretinden yüzde 40 daha
pahalY ve son 10 yYllYk elektrik ücretleri or-
talamasYnYn ise iki katY. DolayYsY ile paha-
lY satYn alYnan enerji daha pahalY satYlaca-
ğYndan sorun aylYk elektrik gideri için bir
bütçe ayYrmak zorunda olan vatandaşY
doğrudan ilgilendiriyor.

Akkuyu Nükleer SantralY’nYn BakanlYk-
ça belirtilen gerekçelerinden ilki olan ar-
tan talebin karşYlanmasYna ilişkin olarak yi-
ne BakanlYğYn 2013 bütçe sunumunun 28.

sayfasYnda özel sektöre verilen üretim li-
sanslarYna ilişkin verdiği bilgilere göz ata-
lYm:

Buna göre bugün itibarY ile:
� Lisans verilen özel sektör yatYrYm-

larYnYn toplamY 70 bin 472 MW. Bunun ya-
nYnda lisanslama süreci devam eden kap-
asite de 73 bin 229 MW olarak belirtil-
mektedir. Verilen lisanslardan işletmede
olanlar dYşYnda bugün için inşasY devam
edenler yaklaşYk 46 bin 600 MW gücün-
dedir. Bu santrallara lisanslar verilmeden
önce fizibiliteleri incelenmiş ve uygun
bulunmuştur. Yani teorik olarak 119 bin
829 MW kapasite bugün için yapYlma
aşamasYndadYr.

� Yine aynY sunumda mevcut elektrik
üretim kapasitesi de 55 bin 785 MW ola-
rak belirtilmektedir. Basit bir hesapla
muhtemel kapasite; 55 bin 785 MW kesin,
46 bin 600 MW inşa halinde ve 73 bin 229
MW muhtemel olmak üzere toplam 175
bin 614 MW’tYr.

2013 bütçe sunumunda 2023 yYlY hedef
kapasitesi de 100 bin MW olarak belirtil-
miştir.

Şimdi bu durumda nükleer santralYn ar-
tan talebin karşYlanmasY hususunda elzem
olduğundan bahsedilebilir mi? Akkuyu
Nükleer SantralY’nYn kapasitesi olan 4 bin
800 MW’Yn yaklaşYk 25 misli muhtemel
santral kapasitesi vardYr. Tüm dünya tara-
fYndan kuşku ile bakYlan güvenlik tedbir-
lerinin artYrYlmasY için yYllardYr çalYşmalar

yapYlan, muhtemel bir arYza, kaza duru-
munda önlenemez yaşam ve çevre fela-
ketine neden olacak olan bu tesis için, bu
denli büyük oranda başka kaynak imkanY
varken, neden Ysrar edilir?

Bugün ve en azYndan önümüzdeki 10 yYl
için kapasite açYsYndan gerekli olmadYğY bu
denli ayan beyanken, neden nükleer sant-
ral yapYlmasY için artan talebin karşYlanmasY
gerekçesi gösterilir?

Yakıtı da dışa bağımlı
Nükleer santralYn yapYmY için ithal ya-

kYtlara bağYmlYlYk risklerinin azaltYlmasY,
ikinci “elzemlik” koşulu olarak gösterili-
yor. Burada anlaşYlmaz bir durum var. Nük-
leer santralYn yakYtY Türkiye’de olmadYğY-
na göre herhalde kastedilen anlaşma gereği
yakYt getirme ve santralYn işletme sorum-
luluğunun Rus şirkette olmasY ve dolayY-
sY ile devletin bu santral için yakYt ithal zo-
runluluğu olmamasY. Yani şirket yakYt ge-
tirmez ise santral çalYşmaz ne yapalYm so-
rumluluk onda deyip bYrakYlacak mY? Yok-
sa şirket santralY yaptYktan sonra elektriği
satmak için yakYtY da nasYlsa getirir diye mi
düşüneceğiz? Yani “Bu santralın işleticisi
yakıtı getirmez ise santralın işletilmesi
için ne yapacağız?” sorusunun cevabY yok.
Yani santrala yakYt gelmez santral üretim
yapmaz bizim de ithal yakYta bağYmlYlYk ris-
kimiz mi azalYr? KaldY ki ithal yakYt için de
dYşarYya kaynak aktarYmY olacağYndan ithalat
bağYmlYlYğYnYn ortadan kalktYğYndan söz

edilmesi zaten ekonomik olarak da müm-
kün değildir. Herhalde elzemlik gerekçe-
leri daha ciddi olmalYdYr. Nükleer yakYt ve
nükleer yakYt üretme ve hammaddesini iş-
leme olanaklarY Türkiye’de yok ve bu
santral elektrik üretirken de olmayacak. O
zaman bu santralYn ithal yakYta bağYmlYlY-
ğY azaltma olasYlYğY yok. BakanlYğYn aynY su-
numda bir yan gerekçe olarak sunduğu nük-
leer santrallarYn karbon salYnYmlarYnYn art-
masYndaki payYnYn öteki fosil yakYtlY sant-
rallara göre daha az olduğu yadsYnamaz bir
gerçektir. Ancak bu hususun da yenilene-
bilir kaynaklardan elektrik üretilmesi ve
bunlarYn arz güvenliğinin arttYrYlmasY so-
nucunda oluşacak tablo içerisinde değer-
lendirilmesi gerekir. Yenilenebilir kay-
naklardan elde edilen elektriğin karbon sa-
lYnYmYnY arttYrmak etkisi ihmal edilecek de-
recede azdYr. Yenilenebilir kaynaklardan
elektrik üretimi için kullanYlan araçlarYn ma-
liyetleri hYzla düşmektedir. Çoğunluğunda
yakYt ücreti olmadYğYndan ilk yatYrYm be-
dellerindeki düşüş trendi böyle devam
ederse çok kYsa zaman sonra ekonomik kri-
terlerin de yenilenebilir kaynaklar açYsYn-
dan önemli avantajlar sağlayacağY bek-
lenmektedir. Bu ise ekonomik olarak da ye-
nilenebilir kaynaklardan elektrik üretim ya-
tYrYmlarYnY nükleer santrallara alternatif
haline getirebilir.

Aceleye gerek yok
Sonuç olarak BakanlYğYn nükleer santral

yapYm gerekçelerinin hiçbirinin vazgeçil-
mez olmadYğY ve alternatiflerinin olduğu
açYkça görünmektedir. Bu nedenle bu ya-
tYrYmYn şimdi yapYlmasYnda mantYki hiçbir
açYklama bulunmamaktadYr.

Bu santral şimdi yapYlmamalYdYr. Acele
edecek hiçbir neden yoktur. Dünyadaki
nükleer yakYt kaynaklarYnYn binde biri bi-
le kullanYlmYş değildir. Ücretini ödedikten
sonra bu santrallar her zaman yaptYrYlYr.

BakarsYnYz kaya gazY ABD’yi nasYl ya-
kYtta dYşa bağYmlYlYktan kurtardY ve dYş si-
yasetlerini bile değiştirdi ise Türkiye’nin
güneşi, rüzgarY, belki buharY ve su kay-
naklarY da bize yakYtta dYşa bağYmlYlYğY unut-
turur.

Nükleer santral için harcadYğYmYz zaman
ve parayY bu kaynaklarYn geliştirilmesine
harcarsak bu süreç daha da hYzlanYr.

Ancak bütçe sunumunda anlatYlanlar
dYşYnda başka gerekçeler varsa bunu da Tür-
kiye’de yaşayanlarYn bilme hakkY vardYr.
Sonunda bir kazada onlar ölecek, pahalY
elektrik bedelini onlar ödeyecek. Bu so-
runun cevabYnY da Akkuyu Nükleer Sant-
ralY’nY yapma kararY alanlar ciddi olarak ver-
mek zorundadYr.

Nükleer santralın ‘elzem’ olduğu, bütçe görüşmelerinde artan talebi karşılama ve 
dışa bağımlılığın azaltılması gerekçeleriyle savunuldu. Şu anda nükleer santralın
üreteceğinin 25 katı enerjiyi üretecek yatırım planlaması bulunuyor. Bu açıdan 
nükleer santral yapımını taleple açıklamak olanak dışı. Nükleerin yakıtının dışardan
gelecek olması, enerjide bağımlılık sorununun çözüleceğiiddiasını da çökertiyor.

Bakanlık artan ihtiyacın karşılanması ve bağımlılıktan kurtulma gerekçesiyle savunuyor

Nükleerde ‘artan talep’ yalanı
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