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Türkiye’nin Nükleer Enerji 
Santrallerine İhtiyacı Var mı?

Oğuz Türkyılmaz1

ELEKTRİK TÜKETİMİ NEREYE?

Ülkemizin elektrik talebinde, geçtiği-
miz dönemde,  ekonomik krizlerin et-
kin olduğu yıllar hariç, %10'lara ulaşan 
ciddi artışlar oldu. Ancak bu eğilim, 
2012'den itibaren farklılaşmaya başladı. 
Talep,  2011'de %9 oranında artarken; 
artış, 2012'de %5,1 olarak gerçekleşti. 
ETKB, 2013 için %5,4 oranında artış 
öngörürken, talep öngörülenin dörtte 
birinden az, %1,3 oranında gerçekleşti. 
Bu gelişme sonrası, ETKB'nin 2014 tü-
ketim artış tahmini  %4,6 oldu. 2014'ün 
ilk altı ayında elektrik üretimi artışı 
%2,3 iken, geçen yıla göre artan itha-
latın da katkısıyla tüketim %3,8 arttı. 
Elektrik talebindeki bu yavaşlamaya 
karşın, resmi belgelerde gelecek yıllar 
için, hala yüksek artış tahminleri yer 
almaktadır. 10. BYKP, 2013-2018 dö-
nemi için elektrik tüketiminde yıllık %6 
oranında doğrusal bir artış öngörmekte-

dir. Dünya ölçeğinde etkileri giderek 
artan ekonomik kriz ve etkileri tüm ül-
kelerde olduğu gibi; ülkemizde de his-
sedilen daralma ve durgunluk dikkate 
alındığında, bu düzeyde bir artış bek-
lentisi gerçekçi gözükmemektedir.

ELEKTRİK TALEBİNİ KARŞILAYACAK 
YETERLİ MİKTARDA YATIRIM YOK MU?

Nükleer santral yatırımlarını savunan 
kesimlerin temel gerekçelerinden biri, 
elektrik talebinin mevcut kaynaklarla 
karşılanamayacağı, bu nedenle, nükleer 
elektrik üretim santrallerine ihtiyaç ol-
duğudur. Rakamlar, bu iddiayı doğrula-
mamaktadır. Haziran 2014 sonunda ku-
rulu güç, 66 632.50 MW'ye ulaşmıştır. 
Ocak 2014 itibarıyla, lisans alan ve ya-
tırım sürecinde olan projelerin toplamı 
ise 46.000 MW'dan fazladır. Mart 2014 
itibarıyla EPDK lisans sürecinde olan 
projelerin toplamı ise 83.000 MW'ye 

ulaşmaktadır. Yatırım sürecindeki sant-
raller devreye girdiğinde kurulu güç, 
112.000 MW'ye ulaşacak, lisanslama 
sürecindeki tüm projelerin gerçekleş-
mesi halinde ise kurulu güç, bugün-
kü rakamın üç katına,196.000 MW'a 
yükselecektir. Lisanslama sürecindeki 
projelerin tamamının değil; yarısının 
bile gerçekleşmesi halinde kurulu güç, 
150.000 MW'ı aşabilecektir. Öngörü-
len bu büyük kapasiteler, büyük ölçüde 
doğal gaza ve ithal kömüre dayanmak-
tadır. Bu rakamlar, resmi makamların 
2023 hedeflerinin çok üzerindedir ve 
ülkenin enerji politikalarında planlama 
diye bir anlayışın olmadığını göster-
mektedir. Başka bir ifadeyle, siyasi ikti-
darın, yerli ve yenilebilir kaynaklardan 
azami ölçüde yararlanmayı hedefleme-
mesi, nükleer santral yatırımlarında ıs-
rar etmesi yanlış bir politikadır.
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BİZ NE İSTİYORUZ?

Enerjiden yararlanmak temel bir insan 
hakkıdır. Bu nedenle, enerjinin tüm tü-
keticilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük 
maliyetli, güvenilir bir şekilde sunul-
ması, temel bir enerji politikası haline 
getirilmelidir. Bunun için de enerji üre-
timinde ağırlık; yerli, yeni ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarına verilmelidir. 

Enerji planlamaları, ulusal ve kamusal 
çıkarların korunmasını, toplumsal ya-
rarın arttırılmasını, yurttaşların ucuz, 
sürekli ve güvenilir enerjiye kolaylıkla 
erişebilmesini,    çevreye verilen zararın 
asgari düzeyde olmasını hedeflemelidir.

Enerji sektöründe bütünleşik kaynak 
planlaması zorunludur. Bu planlama; 
enerji üretiminin dayanacağı kaynakla-
rın seçimi, enerji tüketim eğilimlerinin 
incelenmesi, talep tarafı yönetim uygu-
lamalarının üzerinde yoğunlaşma, ener-
jinin daha verimli kullanımı, çevreye 
verilen zararın asgari düzeyde olması, 
yatırımın yapılacağı yerde yaşayan in-
sanların hak ve çıkarlarının korunması 
vb. ölçütleri gözeterek yapılmalıdır.

Türkiye’nin kendi ufkunu çizebilen, 
strateji oluşturabilen, dünya ekonomi-
sinden ve dünyanın örgütlü baskısından 
neler gelebileceğini kestiren kapasiteye 
ve esnekliğe sahip olabilmesi  ve bir 
takım kırmızı çizgilerini çizebilmesi ve 
toplumun üretici ve yaratıcı güçlerini 
harekete geçirmesi için; mutlaka aklın 
seferberliği olan planlamayı yeniden 
düşünmesi zorunludur.

Planlama, eskimemiş, dişlileri fazla 
aşınmamış işlevsel bir araç olarak pek 
çok ulusal ekonomiye hizmet etmiş ve 
onları bir tarih aşamasında yukarıya çı-
karmış bir kaldıraç olarak, kendi aklının 
ürünü olan politikaları sürdüren ülkele-
re hâlâ hizmet etmektedir. O halde biz 
de bunu yapabiliriz! Yeniden deneyebi-
liriz ve denemeliyiz de. Planlama, yeni-
den, hangi araçlarla nasıl gerçekleştiri-
lecek? Kaynakların envanterini sağlıklı 

yaparak, yerli ve yenilenebilir kaynak-
lara ağırlık vererek, güvenilir girdi-çıktı 
analizleri uygulayarak, yeni bir kurum-
sallaşma üzerinden bütünleşik kaynak 
planlaması anlayışıyla hazırlanacak 
halk, kamu ve ülke çıkarlarını gözeten 
Strateji Belgeleri, Beş Yıllık Planlar, 
Yol Haritaları, Eylem Planları ile.

Planlama çalışmaları katılımcı ve şeffaf 
bir şekilde yapılmalı, çalışmalara ilgili 
kamu kurumlarının yanı sıra, üniver-
siteler, bilimsel araştırma kurumları, 
meslek odaları, uzmanlık dernekleri, 
sendikalar ve tüketici örgütlerinin ka-
tılım ve katkıları sağlanmalıdır. Tüm 
enerji sektörleri, petrol, doğal gaz, kö-
mür, hidrolik, jeotermal, rüzgâr, güneş, 
biyoyakıt vb. için Strateji Belgeleri ha-
zırlanmalıdır. Daha sonra, bütün bu alt 
sektör, strateji belgelerini dikkate alan 
Yenilenebilir Enerji Stratejisi ve Faali-
yet Planı ve Türkiye Genel Enerji Stra-
teji Belgesi ve Faaliyet Planı oluşturul-
malı ve uygulanmalıdır. Ülke ölçeğinin 
yanı sıra, il ve bölge ölçeğinde de enerji 
kaynak, üretim, dağıtım planlaması ya-
pılmalıdır.

Bu amaçla, genel olarak enerji planla-
ması, özel olarak elektrik enerjisi ve do-
ğal gaz, kömür, petrol, su, rüzgâr, güneş 
vb. tüm enerji kaynaklarının üretimi ile 
tüketim planlamasında; strateji, politika 
ve önceliklerin tartışılıp yeniden belir-
leneceği, toplumun tüm kesimlerinin 
ve konunun tüm taraflarının görüşleri-
ni ifade edebileceği, geniş katılımlı bir 
“ULUSAL ENERJİ PLATFORMU” 
oluşturulmalıdır. ETKB bünyesinde 
de bu platformla eşgüdüm içinde ola-
cak bir “ULUSAL ENERJİ STRATE-
Jİ MERKEZİ” kurulmalıdır. Bu mer-
kezde, yerli kaynaklar ve yenilenebilir 
enerji kaynakları dikkate alınarak, ener-
ji yatırımlarına yön verecek enerji arz 
talep projeksiyonları; beş ve on yıllık 
vadelerle, 5, 10, 20, 30, 40 yıllık dö-
nemler için yapılmalıdır.

Bu alandaki özelleştirmeler durdurul-

malıdır. Enerji üretim, iletim ve da-
ğıtımında  kamu kuruluşlarının etkin 
olmaları ve çalışanların yönetim ve 
denetimde söz ve karar sahibi olacağı, 
özerk bir statüde,  etkin, verimli ve şef-
faf  çalışmalar yapmaları sağlanmalıdır.

Plansız, çevre ve toplumla uyum-
suz, yatırım yerinde yaşayan halkın 
istemediği projelerden vazgeçilme-
lidir. Gerze'de termik santral, Sinop 
ve Akkuyu'da nükleer santral, Doğu 
Karadeniz'de, Dersim'de, Alakır'da, 
Göksu'da, Türkiye'nin dört bir yanında, 
bölgede yaşayan halkın istemediği tüm 
projeler iptal edilmelidir.

Doğal gaz, petrol, ithal kömür gibi dışa 
bağımlı fosil yakıtların enerji tüketi-
minde ve elektrik üretiminde payını 
düşürmeye yönelik politikalar uygulan-
malıdır.

Enerji girdileri ve ürünlerindeki yüksek 
vergiler düşürülmelidir. Elektrik ener-
jisi fiyatı içindeki faaliyet dışı unsur, 
iktidar borazanı TRT’ye ödenen pay 
kaldırılmalıdır.

Gerek birincil enerji ihtiyacının, ge-
rekse elektrik üretiminin yurt içinden 
karşılanan bölümünün azami düzeyde 
olmasına yönelik strateji, yol haritası 
ve eylem planlarının uygulanmasıyla, 
elektrik üretiminde dışa bağımlılığın 
azaltılması ve kısa ve orta vadede, do-
ğal gazın payının %25, ithal kömürün 
payının %5, yerli kömürün payının 
%25, hidrolik enerjinin payının %25, 
diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payının %20 düzeyinde olması hedef-
lenmelidir. Uzun vadede ise fosil kay-
nakların payının daha da azaltılması ve 
elektrik üretiminin büyük ağırlığının 
yenilenebilir enerji kaynaklarına da-
yandırılması ve nihai hedef olarak yal-
nızca yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı amaçlanmalıdır.

Büyük devrimci Ernesto Che 
Guevara'nın sözleriyle "Gerçekçi ola-
lım, imkânsızı isteyelim." 

YERLİ VE YENİLENEBİLİR 
KAYNAKLARIMIZ NE DURUMDA?  

Elektrik üretimi amacıyla kullanıla-
bilecek güneş enerjisinin henüz binde 
biri değerlendirilmemektedir. Oysa 
Türkiye'nin güneşe dayalı, yıllık 370 
milyar kwh elektrik üretim kapasitesi, 
2013'te tükettiğimiz elektriğin bir bu-
çuk katından daha fazladır.

Türkiye'de rüzgâr santralleri ile 140 
milyar kWh elektrik üretmek mümkün-
dür. Oysa devrede olan rüzgâr santral-
leri, kurulabilecek kapasitenin yalnızca 
yüzde yedisidir. Yatırım aşamasındaki 
tüm projeler devreye girdiğinde bile, 
rüzgâr potansiyelinin dörtte üçü hala 
atıl ve değerlendirmeyi bekliyor ola-
caktır.

Jeotermal potansiyelin henüz altıda biri 
kullanılmaktadır.

Biyoyakıt potansiyelin nerede ise tama-
mı atıl vaziyettedir.

Küçük dereleri borulara hapsederek 
doğaya, halka ve yaşama kastetme an-
lamına gelen yanlış projeler bir kenara 
koyulduğunda, değerlendirilebilecek 
hidrolik potansiyelin henüz %60'ı de-
ğerlendirilmiştir. Proje ve yatırım süre-
cindeki HES projeleri devreye girdiğin-
de, akıllı bir su yönetimiyle, yılda 100 
milyar kWh'den fazla elektrik üretmek 
mümkündür. Doğaya verdiği zararları 
asgari düzeyde tutmak şartıyla, kükürt 

giderme tesisleri, baca gazı arıtma ci-
hazları, AB normlarında çalışacak filt-
relerle ve hava soğutmalı sistemlerle 
kurulacak santrallerin değerlendireceği 
linyitle ilave 130 milyar kWh elektrik 
imkânı var. Bu denli büyük yerli ve ye-
nilenebilir kaynak atıl vaziyette iken, 
yakıtından teknolojisine dışa bağımlı, 
yatırımcısı bile ithal nükleer santrallere 
ihtiyaç yoktur.

NÜKLEER SANTRALLERİN YARATACAĞI 
SORUNLAR

Türkiye’ye göre çok daha ileri bir tek-
nolojik altyapıya sahip Japonya’nın, 
son yaşanan afetler sonrasında nükleer 
santrallerde yaşanan kazalar karşısında 
çaresiz kalındığı görmezden gelinip, 
“bize bir şey olmaz demek” ise tam 
bir cehalet örneğidir. Bu bağlamda, 
Akkuyu’da kurulması öngörülen sant-
ral projesi yanlış bir projedir ve iptal 
edilmesi gerekir. Çünkü Akkuyu ak-
tif fay hatlarına yakındır. Olası büyük 
bir deprem ve onu izleyebilecek dev 
dalgalar, santrali hasara uğratabilecek 
ve ülkemizde de nükleer bir kazaya 
sebep olabilecektir. Bu konuyu, “Biz 
Rusya’ya söyledik, santrali daha gü-
venli yapacaklar” vb. gayri ciddi ifade-
lerle geçiştirmek mümkün değildir. 

Nükleer santrallerle ilgili olarak, ülke-
mizde;

• Ulusal Nükleer Enerji Strateji Bel-
gesi ve Eylem Planı hazırlamadığı,

• Temel yasaların bulunmadığı,
• İkincil mevzuatında da birçok ek-

sikliğin olduğu,
• Teknik bilgi birikimi ve deneyimi-

nin yeterli olmadığı,
• TAEK’i bu konuda etkin kılacak 

düzenlemelerin yapılmadığı, 
• Akkuyu NES için kontrollük hiz-

metlerini verecek kuruluşun bile 
belirlenmediği görülmektedir. 

Yukarıda sıralanan koşullarda, bugün, 
Akkuyu NES projesinin her türlü karar 
yetkisinin bir Rus şirketine devredil-
mesi, aynı kurgu ve yaklaşımla yeni 
NES projelerine karar verilmesi ve ül-
kemizin nükleer enerji gibi stratejik bir 
konuda deneme sınama alanı yapılması 
kabul edilemez. Kaldı ki, yakıtından 
yapımına ve işletilmesine kadar Rus 
şirketlerine bağımlı Akkuyu NES pro-
jesi; taşıdığı tüm olumsuzlukların ve 
risklerin yanı sıra, enerjide genel olarak 
dışa bağımlılığı, özel olarak Rusya’ya 
bağımlılığı arttıracaktır.

NES'lerin inşaat sürelerinin uzunluğuna 
ek olarak, zaten yüksek olan ve birçok 
kez fizibilite değerlerini çok aşan yapım 
maliyetleri, yüksek söküm maliyetleri, 
atık maliyetleri ve öngörülen ve ön-
görülemeyen toplumsal maliyetleri ile 
toplam maliyetleri, fizibilite ve proje 
değerlerinden çok daha yüksek olmak-
tadır.

Akkuyu'da, Sinop’ta, Trakya’da ve 
başka yerlerde; her türlü karar erkinin 
yatırımcı şirketlerde olduğu, kamusal 
denetimin olmadığı süreçlerle, başka 
NES’lerin yapılmasına yönelik plan ve 
uygulamalar ülke çıkarlarına uygun de-
ğildir.

Genel olarak enerji yatırımları, özel 
olarak nükleer santral projeleri; ülke 
halkının ve kamuoyunun bilgi ve eri-
şimi dışında, kapalı kapılar ardında 
yapılan görüşmelerin ve pazarlıkların 
konusu olmamalıdır. Bütün süreçler; 
açık, şeffaf, erişilebilir ve denetlenebi-
lir olmalıdır.


