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Özet
Dünya’da ve Türkiye’de nüfus ve ekonomik faaliyetlerdeki art›ﬂ fosil yak›t tüketimi ve yol açt›¤› çevresel zararla do¤ru orant›l› olarak geliﬂmektedir.
Enerji üretiminden kaynaklanan sera gaz› sal›n›mlar›yla tehlikeli düzeylere varmakta olan küresel ›s›nma ve fosil yak›t rezervlerinin s›n›rl› oluﬂu dolay›s›yla düzenin sürdürülebilirli¤i kavram› a¤›rl›k kazanmakta ve endiﬂe yaratmaktad›r.
Sürdürülebilir geliﬂme veya kalk›nma ancak sürdürülebilir bir enerji sistemiyle mümkün olabilir. Bu süreçte iklim, enerji ve ekonomi vazgeçilmez fakat etkileﬂen bileﬂenleri oluﬂturmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada mevcut enerji sistemi, yenilenebilir enerji ve hidrojen sistemleri ve nükleer enerji, mevcut teknolojiler, iklim ve çevre üzerindeki etkileri ve sürdürülebilirlik aç›lar›ndan incelenmekte; maliyet bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›r›lmakta, Türkiye’deki duruma k›saca de¤inilmektedir.
Çal›ﬂma emniyeti, at›k miktar› ve güvenli at›k depolama ve nükleer silah
üretimine yatk›nl›k gibi konulara iliﬂkin sorunlar çözülebildi¤i takdirde, yeni
nesil nükleer santrallerin, ekolojinin bozulaca¤› veya turistik de¤eri olan bölgelere kurulmamak kayd›yla, temiz enerji sistemine dahil edilmesi mümkün
gözükmektedir.
1. Giriﬂ
Türkiye’de nükleer enerji santrallerinin son zamanlarda çokça gündemde
oluﬂu daha ziyade ekonomik büyüme dolay›s›yla meydana gelebilecek elektrik enerjisi aç›¤›n›n karﬂ›lanmas› endiﬂesine ba¤lanabilir.
Kuzey yar›mkürede, orta dereceli enlemler üzerinde bulunan Türkiye için
çok daha büyük bir endiﬂe kayna¤› olumsuz etkilerini en çok bu kuﬂa¤›n ku* Kimya Mühendisli¤i Bölümü, YTÜ Davutpaﬂa Yerleﬂim Birimi, ‹stanbul
e-posta:baykara@yildiz.edu.tr

130 Sürdürülebilir Kalk›nma ‹çin Nükleer Enerjinin Önemi
zey bölgelerinde göstermesi beklenen iklim de¤iﬂikli¤i sürecinin neden olaca¤› çölleﬂme tehlikesidir [1].
Buhar makinesinin 1860 y›l›ndaki keﬂfiyle baﬂlad›¤› kabul edilen sanayi
devrimiyle kullan›lmaya baﬂlanan fosil yak›tlar›n yanma gazlar›n›n atmosferde yaratt›¤› sera etkisiyle meydana gelen küresel ›s›nma, yol açt›¤› iklim de¤iﬂikli¤i ve su seviyesindeki yükselme sürekli olarak ilerlemekte; mevcut enerji sisteminin sorgulanmas›n›, temiz ve güvenli bir enerji sistemiyle (yenilenebilir enerji ve hidrojen gibi) ikamesini gerektirmektedir. Mevcut teknolojisi
emniyet, at›k depolama ve silahlanmaya müsait olma bak›m›ndan aç›k veren
nükleer enerji kamuoyu nezdinde ﬂimdilik güçlü bir seçenek oluﬂturamamaktad›r.
Ayr›ca, fosil yak›tlar›n tükenebilir oluﬂu da göz önüne al›nd›¤›nda yeni, temiz ve yenilenebilir kaynak ve teknolojileri içeren bir enerji sistemi son derece gereklidir [2]. Mevcut harcanma düzeyleri ve bilinen rezervler çerçevesinde kömürün yaklaﬂ›k 200 y›l, petrolün 40 y›l ve do¤al gaz›n da 60 y›l içinde
tükenebilece¤i öngörülmektedir [3]. Atmosferdeki sera gazlar›n›n art›ﬂ h›z›,
fosil yak›tlar›n, rezervlerinin yaklaﬂ›k tükeniﬂ tarihlerinden çok daha önce,
terk edilmelerini zorunlu k›lmaktad›r.
Dünya’da ve Türkiye’de, enerji sisteminin tümden de¤iﬂtirilmesi gereken
bu dönemde, yaln›zca atmosferdeki sera gazlar›n› de¤il, tüm çevreyi ve güvenli¤i düﬂünerek do¤ru seçimler yap›lmas› sürdürülebilirlik aç›s›ndan son derecede önemlidir. Nükleer teknolojiler bu aç›dan beklemede kalmaktad›r.
Nükleer santrallerde a¤›rl›kl› olarak elektrik üretilmektedir. Buna karﬂ›n
mevcut enerji sistemindeki uygulamalar›n ço¤u elektrikle de¤il yak›tla çal›ﬂmaktad›r. Dolay›s›yla bir enerji taﬂ›y›c›ya ihtiyaç duyulacakt›r. Yenilenebilir
ve/veya temiz enerjiyle sudan elde edilebilen ve yanmas› s›ras›nda yaln›zca su
buhar› oluﬂtu¤u için çevreyi en az kirleten hidrojen, enerji taﬂ›y›c› olarak büyük önem taﬂ›maktad›r.
Sosyo-politik geliﬂmeleri de göz önüne alarak temiz enerjiye yönelmek,
yeni teknolojileri benimsemek, d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› azaltmak, çeﬂit ve kökeni ço¤altmak en do¤ru tercih olacakt›r. Fosil yak›tlar›n daha temiz biçimde kullan›m› da geçiﬂ dönemini mümkün k›labilecektir.
2. ‹klim De¤iﬂikli¤i ve Mevcut Enerji Sistemi
Güneﬂ sisteminin baﬂlang›c›ndan itibaren do¤al iklim de¤iﬂikli¤i sürecinin
yeryüzünde hüküm sürmekte oldu¤u paleoklimatoloji bilimi yöntemleriyle anlaﬂ›labilmektedir [4]. Buna karﬂ›n, insan faaliyetlerinin sebep oldu¤u iklim de¤iﬂikli¤i yeni bir olgudur ve daha ziyade 19. yüzy›ldan bu yana fosil yak›tla-
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r›n yanmas› s›ras›nda ç›kan sera gazlar›n›n (COx, SOx, NOx, CH) yol açt›¤›
küresel ›s›nmadan kaynaklanmaktad›r. Buna ba¤l› olarak denizdeki buzlar›n
erimesi sonucu su seviyesinde art›ﬂ ve s›cak su ak›nt›lar›n›n etkisizleﬂmesi, kara buzullar›n›n erimesiyle nehirlerin kurumas› ayr›ca asit ya¤murlar› ve ozon
tabakas›nda eksilme de meydana gelmekte kas›rga, f›rt›na gibi oluﬂumlar›n
ﬂiddeti ve s›kl›¤› artmaktad›r [5].
En iyimser tahminlere göre, küresel ›s›nma 0.03oC/y›l, su seviyesindeki
yükselme ise 1-2 mm/y›l h›zlar›nda artarak devam etmektedir [1]. Önlemler
al›nmad›¤› takdirde en etkin sera gaz› say›lan CO2 varl›¤›n›n atmosferde yüzy›l›n sonunda 400 ppm düzeyinden 700 ppm düzeyine kadar ç›kmas›ndan endiﬂe duyulmaktad›r.
Küresel ›s›nman›n yol açaca¤› su bask›nlar› ve kurakl›k beraberinde bulaﬂ›c› hastal›klar›, içme suyu ve yiyecek k›tl›¤›n›, toprak, iﬂ ve gelir kay›plar›n›
ve zorunlu göçleri getirecek; dünyadaki sosyo-politik problemlerin daha da
artmas›na sebep olacakt›r.
Al›nabilecek önlemlerin bir k›sm› mevcut enerji sistemiyle uygulanabilir.
Enerji tasarruf tedbirleri, yal›tma sistemleri, tüm enerji kullan›m sistemlerinde
ve elektrik da¤›t›m ﬂebekesindeki kay›plar›n azalt›lmas› için daha verimli teknolojinin geliﬂtirilmesi, baca gazlar›n›n tutulmas›, toplu taﬂ›mac›l›k bunlar aras›nda say›labilir. Kyoto protokolü de dahil, bu yaklaﬂ›mlar›n etkileri ancak
marjinal düzeyde olabilmektedir.
En etkili önlem temiz bir enerji sistemine geçmek olabilir. Bu sistemde yak›t ve yanma ürünlerinin temiz olmas›, tüm enerji zincirinin mümkün oldu¤u
kadar az at›¤a ve sera gaz›na yol açmas› gerekmektedir. Güneﬂ enerjisiyle elde edilen elektrikle sudan hidrojen üretimi ve yak›t pillerinde kullan›lmas›
böyle temiz bir zincire örnek teﬂkil edebilir.
Barajl› hidroelektrik santraller haricindeki yenilenebilir enerji üretiminin
yayg›n biçimde yap›lmas› öngörülmektedir. Burada önemli bir konu elektrik
ﬂebekesinin idamesidir ve nükleer enerjinin devrede olmamas› pek mümkün
gözükmemektedir. Bu ba¤lamda en kritik karar; hangi nükleer teknolojinin
“temiz zincire” uygun oldu¤u karar› olacakt›r.
3. Yenilenebilir E n e r j i v e H i d rojen Sistemi
Dünyada birincil enerji tüketimi yirminci yüzy›lda 10 kat artarak 2002 y›l›nda yaklaﬂ›k 451 EJa (10800 Mtoeb) düzeyine varm›ﬂ bulunmaktad›r. Bu miktar›n %32.6’s›n› petrol, %22.2’sini kömür, %21.1’ini do¤algaz, %10.6’s›n› geleneksel biyokütle, %5.7’sini nükleer, %5.5’ini büyük çapta su gücü,
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%2.3’ünü di¤er yenilenebilir enerji kaynaklar› oluﬂturmaktad›r [6]. Toplam
yenilenebilir enerji pay› %18.4 kadard›r.
Toplam yenilenebilir enerji tüketimi 2001 y›l›nda yaklaﬂ›k 83 EJ (2000
Mtoe) düzeyine ulaﬂm›ﬂ olup, bu miktar›n %57.’sini geleneksel biyokütle,
%30’unu su gücü, %9.5’ini yeni biokütle, %2.3’ünü jeotermal, kalan›n› da
rüzgâr (%0.57), güneﬂ (%0.21) ve gel-git (%0.06) enerjisi oluﬂturmaktad›r [6].
Toplam yenilenebilir enerji potansiyeli Tablo 1’de verilmektedir [7]. Yenilenebilir enerji kaynaklar› kesintili kullan›ma izin verebilmektedir. Dolay›s›yla bir enerji taﬂ›y›c› bünyesinde depolanmalar› gerekmektedir. Güneﬂ enerjisi
türleriyle (güneﬂ, rüzgâr, su gücü, dalga) sudan hidrojen üretimi yoluyla depolama gerçekleﬂtirilebilir.
Enerji sistemlerinin çevresel özellikleri Tablo 2’de [8], muhtelif enerji kaynaklar›yla elektrik üretiminin çevreye etkileri Tablo 3’de gösterilmektedir.
__________________
a EJ: 1018 J
b Mtoe: 106 ton petrol eﬂde¤eri
Bu verilerden güneﬂ-hidrojen enerji sisteminin ve nükleer enerjiyle üretilen elektri¤in sürdürülebilir geliﬂme için “kritik teknolojiler” [8] oluﬂturdu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r. Yaln›z, burada bir ikilem bulunmaktad›r. Güneﬂ enerjisiyle
sudan üretilen hidrojen çevresel aç›dan tart›ﬂmas›z kullan›labilir. Nükleer
enerjiyle üretilen elektrik ve bu elektrikle sudan üretilen hidrojen daha ucuza
mal olabilecekken ayn› çevresel garantiyi vermek kolay olamamaktad›r. Yaln›zca çevresel aç›dan bile do¤ru nükleer teknolojinin seçimi ﬂart› bu teknolojiyi çok kritik k›lmaktad›r.
4. Nükleer E n e r j i
Nükleer enerjiyle elektrik üretimi teknolojileri nispeten yeni olmakla birlikte olgunlaﬂm›ﬂ say›labilirler. 50’li y›llardan bu yana, nükleer fisyon prensibini temel alan üç nesil teknoloji geliﬂtirilmiﬂ olup, dördüncü nesil üzerinde
çal›ﬂmalar sürmektedir (ﬁekil 1) [9]. ‹lk nesilde, yak›t olarak do¤al uranyum,
moderatör olarak grafit, so¤utucu olarak da CO2 gaz› kullan›lmaktayd› (Magnox, AGR). ‹kinci nesilde zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum yak›t›na geçilmiﬂ, moderatör olarak grafit veya a¤›r su kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ, suyla so¤utma yap›lm›ﬂt›r (RBMK-Chernobyl tipi). Üçüncü nesilde zenginleﬂtirilmiﬂ (%3-4) uranyum yak›t› devam etmekte, moderatör ve so¤utma amac›yla hafif su kullan›lmaktad›r (BWR, PWR, VVER). Dördüncü nesil henüz geliﬂme safhas›nda
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olup, daha zengin yak›tla ve moderatör olmaks›z›n çal›ﬂmas› öngörülmektedir.
Son teknolojinin çok daha ekonomik, bar›ﬂç›l amaç d›ﬂ› kullan›ma imkan vermeyen, emniyetli ve daha az at›k üretecek özelliklere sahip olmas› amaçlanmaktad›r. Böylelikle, nükleer at›klar›n taﬂ›nmas›, yeniden iﬂlenmesi, sevk ve
idaresi ve yeralt›nda depolanmas› gibi konulara iliﬂkin olarak kamuoyunda
yerleﬂmiﬂ olan endiﬂenin azalmas› beklenmektedir. Nükleer füzyon prensibi
ise, henüz ticari olmaktan uzak bir konumda bulunmaktad›r.
OECD ülkelerinde, 1993-2003 y›llar› aras›nda nükleer enerjiyle elektrik
üretiminde %17 art›ﬂ meydana gelmiﬂtir. ﬁimdilik, nükleer endüstriye hafif su
(3. nesil) reaktör teknolojisi (PWR, BWR VVER) hâkim gözükmektedir.
Elektrik üretim amaçl› nükleer santral say›s› 1951-2000 y›llar› aras›nda dünyada toplam 564’e, toplam kapasiteleri 384 GWe düzeyine ulaﬂm›ﬂ bulunmaktad›r. Hâlihaz›rda 32 ülkeye da¤›lm›ﬂ bulunan reaktörlerden %80 kadar›
OECD ülkelerinde bulunmaktad›r [10]. Reaktörlerin ömrü 30-35 y›l öngörülmekle birlikte, yenileme yat›r›mlar›yla 45 hatta 60 y›la ç›kabilmektedir.
Avantajl› dördüncü nesil beklenirken, Three M›le Island ve Chernobyl kazalar›n›n toplum üzerindeki etkileri halen devam etmekte olup, sürdürülebilir
geliﬂme için CO2 sal›n›m›n›n k›s›tlanmas› amac›yla nükleer elektrik üretim
teknolojilerinin ne derece benimsendi¤i aç›k de¤ildir.
5. Ekonomik Faktörler
Kurulu düzende enerji kullan›m›ndaki art›ﬂ kiﬂi baﬂ›na 8 kW düzeyine
ulaﬂt›¤›nda, kiﬂi baﬂ›na ekonomik gelir 13 $ dolaylar›nda bir platoya eriﬂmektedir. Ülkelerin geliﬂme sürecinde ise, bu rakamlar birbirine do¤ru orant›l› biçimde artmakta, kiﬂi baﬂ›na 3 kW ile 6 kW de¤erleri aras›nda kiﬂi baﬂ›na ekonomik gelirde h›zl› bir t›rman›ﬂ gözlenmektedir. Ayr›ca ekonomi e¤risi iniﬂe
geçti¤inde, yeni bir teknolojinin keﬂfiyle yeniden yükselebilmektedir. Buhar
makinas› (18. yy), elektrik kullan›m› (19. yy.), nükleer fisyon (20.yy) böyle
dönemlere örnek olabilir [8].
Farkl› enerji sistemleriyle elektrik üretim maliyetleri hesaplanm›ﬂ bulunmaktad›r (Tablo 4). Nükleer elektri¤in üretim maliyeti fosil yak›tlarla üretilen
elektrikten daha yüksek gözükmekle birlikte, bu yak›tlar›n çevresel maliyetleri hesaba kat›ld›¤›nda rekabet mümkün olabilir.
Fosil yak›t tüketiminin çevresel maliyetleri saptanabilmektedir (Tablo 5
[11]). Fosil yak›tlar›n (kömür, petrol ve do¤algaz) kullan›m›n›n çevrede yaratt›¤› zarar›n 2004 y›l›ndaki ortalama toplam de¤eri 53.3 $/MW saat dolaylar›ndad›r [11]. Bu de¤er fosil yak›tlar›n kullan›m› sonucu ç›kan yanma gazlar›n›n
ve asit ya¤murlar›n›n insanlar, hayvan ve bitkiler, sulu eko-sistemler, yap›lar
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ve hava kalitesi üzerinde do¤rudan yapt›¤› zarara ek olarak ayn› gazlar›n sebep oldu¤u küresel ›s›nman›n yol açt›¤› iklim de¤iﬂikli¤i ve su seviyesindeki
yükselmenin sebep oldu¤u ek maddi zarar›n toplam› olarak düﬂünülebilir. Kömür ve do¤algaz ile elektrik üretiminin 2004 y›l›nda 53.1 ve 52.5 $/MW saat
(Tablo 4) de¤erindeki maliyeti çevresel maliyet göz önüne al›nd›¤›nda neredeyse ikiye katlanmaktad›r.
Buna karﬂ›n elektrik üretimi zinciri boyunca ç›kan sera gaz› sal›n›m miktarlar› aç›s›ndan yenilenebilir enerjilerle ayn› mertebede gözüken nükleer teknolojinin çevreyi çok geniﬂ kapsaml› etkileyebilecek ve en fazla da enerji ihtiyac› yüksek olan ve geliﬂmekte olan ülkelerde baﬂ gösterebilecek at›k depolama, emniyet ve nükleer silah türetme zafiyeti, çevresel ve sosyo-politik aç›lardan henüz yeterince ikna edici gözükmemektedir.
6. T ü r k i y e ’ d e D u r u m
Tahminlere göre 2020 y›l›nda bir enerji aç›¤› beklenmekte [12] ve nükleer
enerjiyle karﬂ›lanmas› düﬂünülmektedir. Mevcut kurulu gücün 36.8 TW [13],
ﬂebeke kay›plar›n›n ise %12, (kaçak kullan›m dahil, ortalama %30) oldu¤u
[14] aç›klanmaktad›r.

Nükleer santrallerde so¤utma suyu olarak deniz suyu kullan›lmas› k›y›lardaki su s›cakl›¤›n› artt›rarak bal›k sürülerini rahats›z edebilir. Örne¤in; Karadeniz’de dipten yükselen çözünmüﬂ H2S ve küresel ›s›nma dolay›s›yla su içinde oksijen içeri¤i sürekli azalmaktad›r. Makro moleküler deniz canl›lar› varl›klar›n› ancak derinli¤i yüzeyden en fazla 90 – 150 metreye kadar ulaﬂabilen
bir tabaka içinde sürdürebilmektedir [15]. Bu yüzden deniz suyunun birkaç
derece ›s›nmas› bile Karadeniz’de bal›kç›l›¤› ciddi düzeyde etkileyebilir.
Ayr›ca deprem kuﬂa¤›nda bulunmas› nedeniyle Türkiye’de santral ve at›k
depolama için yer seçimi sorun yaratabilir. Tüm k›y›larda turizmin olumsuz
yönde etkilenmesi mümkündür.
7. Sonuç
Sürdürülebilir enerji politikalar›n›n sa¤duyulu enerji tasarruf yapt›r›mlar›n›, verimli ve temiz teknolojilere (yak›t pilleri ve hidrojen gibi) teﬂvikleri de
a¤›rl›kl› olarak içerecek biçimde oluﬂturulmas›nda büyük yarar görülmektedir.
Sürdürülebilir geliﬂme kapsam›nda enerji politikas› “enerjinin ve çevrenin
mümkün olan en ucuz maliyetle garanti alt›na al›nmas›” [16] ﬂeklinde yorumland›¤› takdirde, daha somut sonuçlar elde edilebilir.
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Do¤al iklim de¤iﬂikli¤i, daha ziyade güneﬂteki patlamalar dolay›s›yla, s›cakl›k e¤rilerinde çok uzun vadeli sal›n›mlar meydana getirebilmektedir. Küresel ›s›nma, fosil yak›t kullan›m›ndaki art›ﬂ›n söz konusu e¤rideki (ﬁekil 2
[17]) t›rman›ﬂ›n tepe noktas›na yaklaﬂt›¤› bir döneme rastlamas› sonucu, günümüzdeki tehlikeli boyutlara ulaﬂabilmiﬂtir [11]. Bu dönemde fosil yak›tlar yerine nükleer enerji kullan›lsayd›, sonuçlar›n farkl› olaca¤›n› düﬂünmek mümkündür.
Son elli y›lda 3. nesil nükleer teknoloji yayg›nlaﬂm›ﬂ olup, kamuoyunu tedirgin eden emniyet ve at›k tasfiyesi sorunlar› ve askeri amaçlar için kullan›lma tehlikesi halen sürmektedir. Ancak 4. nesil teknolojide bu konularda iyileﬂmeler olas›d›r. Dolay›s›yla Türkiye’de kurulacak santraller için yeni nesil teknolojinin beklenmesi ve yerin büyük özenle saptanmas› çok yerinde bir seçim
gibi gözükmektedir.
Böylelikle ileride Türkiye’de temiz enerji, yayg›n olarak güneﬂ, rüzgâr ve
nehirler üzerine kurulacak küçük hidroelektrik santrallerinden, merkezi olarak
da ﬂebekenin yükünü taﬂ›yan barajl› hidroelektrik ve yeni nesil nükleer santrallerden elde edilebilecektir. ﬁebekenin ve nükleer santrallerin elektrik fazlas›
suyun elektrolizi yoluyla hidrojen üretilerek depolanabilecektir (ﬁekil 3). Burada en önemli konu Türkiye’nin nükleer santral ve yak›t haz›rlama konular›nda yeni nesil teknoloji transferi yapabilmesidir.
Te ﬂ e k k ü r
Literatür taramalar› s›ras›nda YTÜ Kim. Müh. Böl. Ar. Gör. E. Figen’in de
katk›s› olmuﬂtur.
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Tablo 1: Dünyadaki yenilenebilir enerji potansiyeli [7]

1 TW : 1012 W
1 TW.y: 3.16 x 1019 J

Tablo 2: Baﬂl›ca enerji sistemlerinin çevreyle ilgili özellikleri [8]

a : Partikül
b : Güneﬂin ›s›tmas› sonucu do¤al buhar üretimine k›yasla (5x1017 kg/y)
c : Dolar›n 2005 de¤eri

138 Sürdürülebilir Kalk›nma ‹çin Nükleer Enerjinin Önemi
Tablo 3: Muhtelif teknolojilerle elektrik üretiminden kaynaklanan sera gaz› miktarlar›n›n küçük hidroelektrik santral teknolojisi temel al›narak karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Hesaplarda kullan›lan verilerin kayna¤›:
NEA-OECD: Nuclear Energy and Kyoto Protocol 2002

Tablo 4: ABD için ortalama elektrik üretim maliyetleri (2004 $/MW saat)

IEI, Int. Energy Outlook, 2006.

‹klim De¤iﬂikli¤i, Alternatif Enerji Seçenekleri ve Nükleer Enerji 139
Tablo 5: Dünya fosil yak›t tüketimi ve çevresel zarar (2004 y›l› de¤erleri)
[11]

ﬁekil 1: IV. Kuﬂa¤a Do¤ru Nükleer Güç Reaktörlerinin Evrimi [9]
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ﬁekil 2: Atmosferdeki CO2 deriﬂimi (ppm) ve ortalama s›cakl›k (oC) için
1860-2000 de¤erleri [17]

*ppm: milyonda bir
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ﬁekil 3: Su, elektrik ve hidrojen üzerine kurulu temiz enerji sistemi
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