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Özet
Enerji; tüm faaliyetlerde girdi durumunda olan bir olgudur. Bu nedenle de
her tür faaliyette enerjiye gereksinim duyulmaktad›r. Bu çal›ﬂmada, öncelikle,
enerji politikalar›n›n ana hedefleri belirlenerek, enerji kaynaklar›n›n tercih sebepleri ifade edilmektedir. Dünyada ve Türkiye’de genel enerji durumu aç›kland›ktan sonra, nükleer enerjinin dünyadaki durumu üzerinde durulmaktad›r.
Türkiye’nin nükleer santrali olmad›¤› vurguland›ktan sonra, Türkiye’nin enerji aktar›m bölgesi olarak de¤erlendirmesi yap›lmaktad›r. Nükleer enerji seçene¤inin önemi ifade edilerek, Türkiye aç›s›ndan önemi, farkl› yönlerden vurgulanarak aç›klanmaktad›r.
G iriﬂ
Günümüzde, enerjinin yads›namaz bir önemi bulunmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle, enerji; tüm faaliyetlerde girdi durumunda olan bir olgudur. Dolay›s›yla,
enerjiye büyük gereksinim duyulmaktad›r. Enerji talebi; Nüfus art›ﬂ›, teknolojik geliﬂim ve sanayileﬂme ile artmaktad›r.
Ülkeler aç›s›ndan, enerji gereksinimine en çok ihtiyaç duyulan faaliyet
grubu veya eylem silsilesi sanayi olmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle, endüstri, enerji yo¤un bir faaliyettir. Günümüzde medeniyet seviyesi de¤erlendirmesi, ülkelerin sanayi istatistiklerinden hareketle yap›ld›¤›nda, enerji; geliﬂmiﬂlik ölçütü
olarak kullan›lan önemli bir olgu olmaktad›r. Sanayi için, enerji tek girdi de¤ildir. Ancak, önemli, belki de en önemli girdi durumundad›r.
Dolay›s›yla, enerji talebini karﬂ›lamak üzere, enerji üretmek ve bu ba¤lamda enerji politikalar›na gereksinim bulunmaktad›r. Enerji politikalar› aç›s›ndan
ise, enerji üretimi yönlendirmesi, seçeneklerin de¤erlendirmesi olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle, enerji politikalar›nda çözüm tek de¤ildir.
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gun ve en optimum, farkl› aç›lardan uyumlu, uzun vadeli çözümlere ulaﬂmakt›r.
Genel Durum De¤erlendirmesi
Enerji politikalar›nda, ana hedef;
• Emre amade,
• Temiz ve
• Ucuz
enerji üretimini sa¤lamak ve enerji talebini karﬂ›lamakt›r.
Burada; “emre amade” ifadesi ile kesintisiz ve güvenilir enerji temini kastedilmektedir. Bu husus, ülkeler ve globalleﬂen dünya ba¤lam›nda tüm dünya
için önemlidir. Zira gece-gündüz ve mevsimsel farkl›l›k gözetmeden, her an ve
her yerde enerji talebini karﬂ›lamak önde gelen amaç olmaktad›r [1,2].
“Temiz” ifadesi ile çevreye uyumluluk, ifade edilmektedir. Bu husus da,
son derece önemlidir. Zira çevreyi ve ekolojiyi geri dönülmez ﬂekilde tehdit
eden çözümler, gerçekte çözüm olmamaktad›rlar. Bir baﬂka deyiﬂle, sürdürülebilir kalk›nma aç›s›ndan bu husus, ayr› bir önem taﬂ›maktad›r.
“Ucuz” ifadesi ile de, ekonomik kabul edilebilirlik kastedilmektedir. Bu
husus, her tür üretimde söz konusudur ve dolay›s›yla, enerji üretimi için de do¤al olarak önem arz etmektedir. Bir baﬂka deyiﬂle, ekonomiklik, bir rekabet
unsuru olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Dolay›s›yla farkl› enerji kaynaklar›n›n kullan›mlar› veya tercih ediliﬂleri,
de¤iﬂik nedenlere ba¤lanabilir.
Bu nedenler aras›nda; co¤rafik, ekonomik, teknolojik, güvenilir (emre
amade) ve çevresel olanlardan bahsedilebilir [1,2]. ﬁimdi, dünya enerji talebinin genel durumunu inceleyelim. ﬁekil 1’de dünya birincil enerji tüketiminin
farkl› enerji kaynaklar›ndan karﬂ›lanmas›na iliﬂkin bir grafik görmekteyiz [3].
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ﬁekil 1: Dünya Birincil Enerji Tüketimi [3].

Öte yandan, elektrik enerjisinin, enerji tüketimi içinde ayr› ve önemli bir
yere sahip bulunmaktad›r. Dünya toplam elektrik enerjisi üretimine iliﬂkin bir
grafik ﬁekil 2’de görülmektedir [4].

ﬁekil 2 : Dünya Toplam Elektrik Enerjisi Üretiminde Kaynak paylar› [4].
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ﬁekil 2 göstermektedir ki; elektrik enerjisi üretiminde, nükleer enerji santrallerinin kullan›m› dünya ölçe¤inde %16’y› geçmiﬂtir ve % 17 mertebesindedir. Ayr›ca, elektrik enerjisi üretiminde nükleer enerjinin kullan›m›n›n; hidrolik ve do¤al gaz kullan›m› ile hemen baﬂa baﬂ oldu¤u görülmektedir. Bir baﬂka deyiﬂle, dünyada nükleer enerji kullan›m› yads›namayacak boyuttad›r.
Türkiye de ise nükleer enerji santrali bulunmamaktad›r. Dolay›s› ile ülkemiz enerji üretiminde nükleer enerjiye yer vermemiﬂtir. Türkiye’de birincil
enerji üretiminde kaynak paylar› ﬁekil 3’deki grafikte görülmektedir [5].

ﬁekil 3: Türkiye Birincil Enerji Üretiminde Kaynak Paylar› [5].

Dünya ve Türkiye’ye iliﬂkin birincil enerji üretiminin kaynak paylar›na
iliﬂkin s›ras›yla ﬁekil 2 ve ﬁekil 3 beraberce incelendi¤inde, önemli bir fark,
nükleer enerji pay›n›n Türkiye birincil enerji üretimi kaynak pay›nda yer almamas›d›r. Bu durum, ülkemiz aç›s›ndan düﬂünülmesi gereken bir hususu
oluﬂturmaktad›r.
3. N ü k l e e r E n e r j i n i n D u r u m u
Halen dünyada 443 nükleer santral çal›ﬂmaktad›r. Bu santrallerin birço¤u
geliﬂmiﬂ ülkelerde yer almaktad›r. ﬁekil 4’de dünyada nükleer santrale sahip
ülkelere iliﬂkin istatistiksel grafik görülmektedir [6,7].
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ﬁekil 4: Nükleer Santrale Sahip Ülkeler ve Sahip Olduklar› Nükleer Santral Say›lar› [6,7]

ﬁimdi de nükleer santrallerin dünyadaki yerleﬂimlerine bakal›m. ﬁekil 5’de
nükleer santrallerin harita üzerindeki da¤›l›m› görülmektedir [8]. Burada, hemen fark edilmektedir ki; dünyan›n en geliﬂmiﬂ bölgelerinde nükleer santraller halen çal›ﬂmaktad›r. Bu durum, son derece ilginç ve düﬂünülmeye de¤erdir.
ﬁekil 5: Dünyadaki Nükleer Santraller [8]
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Nükleer santraller daha çok elektrik üretimi amaçl› olarak kullan›lmaktad›r. Bu bak›mdan, nükleer enerjinin elektrik üretimindeki pay›na, söz konusu
ülkeler için bakmak da yerinde olacakt›r. Nükleer enerjinin elektrik üretimindeki pay›, ﬁekil 6’da görülmektedir [9].
ﬁekil 6 incelendi¤inde, hemen fark edilmektedir ki; nükleer enerjinin pay›n›n hayli yüksek oldu¤u birçok ülke bulunmaktad›r. Bu ülkelerin aras›nda
birçok Avrupa ülkesi de yer almaktad›r. Avrupa Birli¤i’ne girmeye çal›ﬂan ve
Avrupa Birli¤i uygulamalar›n› yak›ndan takip eden ülkemiz aç›s›ndan da bu
husus ilgi çekici görünmektedir.

ﬁekil 6 : Nükleer Santral Bulunan Ülkelerde Nükleer Enerjinin Elektrik
Üretimindeki Pay› [9]

Çevre aç›s›ndan da nükleer santraller, temiz olarak nitelenebilecek santrallerdir. Kalite güvence ve toplam kalite ba¤lam›nda, (bat› teknolojileri ba¤lam›nda) en önde gelen tesislerdir [10–14]. ﬁekil 7’de farkl› yak›tlar›n enerji
zincirinden ortaya ç›kan CO2 emisyonu görülmektedir [10].
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ﬁekil 7: Farkl› Yak›tlar›n Enerji Zincirinden Ortaya Ç›kan CO2 Emisyonu
[10]

Bu ülkelerde, nükleer santrallerin enerji üretiminde tercih ediliﬂinin nedenleri olarak;
•
•
•
•
•
•
•

Emre amadelik ﬂart›n› sa¤lamas›
Sera gaz› etkisi olmamas›
Düﬂük iﬂletim maliyeti
Yüksek kullan›m kapasitesi
Yak›t fiyatlar›n›n stabilitesi
Enerji yo¤un üretim
Santral ömrü

say›labilmektedir [15].
Yukar›da belirtilen çal›ﬂan nükleer santrallere ilaveten yap›lmakta olan
nükleer santraller de bulunmaktad›r. ‹nﬂa halindeki santraller ve inﬂa edildi¤i
ülkeler ﬁekil 8’de (2005 y›l› sonu itibariyle) görülmektedir [6,7].
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ﬁekil 8: Dünyada ‹nﬂa Halindeki Nükleer Santralar [6,7]

4. Gelecek Projeksiyonu
‹ncelememizi ileriye do¤ru yapmak ister ve gelecek projeksiyonlar›na bakmak istersek, ilk görülen enerji gereksiniminin hem ülke baz›nda ve hem de
dünya baz›nda artaca¤›d›r. Gelece¤e iliﬂkin yap›lan dünya enerji gereksinimine iliﬂkin bir projeksiyon ﬁekil 9’da görülmektedir [3]. Buradan hemen fark
edilmektedir ki; enerji talebinin artmas›, hemen her enerji kayna¤›ndan yararlanmay› da artt›racak görünmektedir.
ﬁekil 9 : Dünya Enerji Gereksinimi Projeksiyonu [3]
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Nükleer enerjinin gelece¤ine iliﬂkin olarak ise 2004 ve 2005 y›l›nda yap›lm›ﬂ iki farkl› projeksiyon ﬁekil 10’da bir arada görülmektedir. [16,17].
ﬁekil 10: Nükleer Enerji Projeksiyonlar› [16,17]

Türkiye’nin gelecek projeksiyonuna iliﬂkin olarak yap›lan tahminlerde ise
dünyaya paralel olarak enerji gereksinimi artaca¤› öngörülmektedir. Bu projeksiyona iliﬂkin olarak Türkiye’nin d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› da artaca¤› ifade edilmektedir. Tablo 1’de konuya ait ve Türkiye için öngörülen talep ve üretim miktarlar› görülmektedir [5,18]. Buradan anlaﬂ›lmaktad›r ki; talep ile üretim aras›nda önemli farkl›l›k söz konusudur ve bu aç›¤›n bir ﬂekilde kapat›lmas› gerekmektedir. Nükleer santraller enerji yo¤un santraller oldu¤undan, d›ﬂa ba¤›ml›l›kta nispeten daha uygun olarak nitelenebilir.

Tablo 1: Türkiye ‹çin Gelecek Projeksiyonu [5,18]
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5. Türkiye’nin Seçenekleri
Türkiye, günümüz birincil kaynaklar› aç›s›ndan zengin görünmese de, çevresinde söz konusu bu kaynaklarca zengin bölgeler bulunmaktad›r. Fazla olarak, enerji gereksinimi yüksek olan geliﬂmiﬂ ülkeler ile enerji kayna¤› bölgesi
ülkeler aras›nda yer almaktad›r. Dolay›s› ile hemen akla gelen, Türkiye’nin jeopolitik durumu nedeni ile bir “enerji aktar›m” bölgesi olmas› ve bunun ayn›
zamanda Türkiye’nin enerji sorununu da çözece¤i yolundad›r [5,19–22].
Bu durum, ilk bak›ﬂta, çok avantajl› gibi görünse de, sorunlar›n› da beraberinde getirecektir. Bu sorunlar, öngörülenden de öte, cesametli olabilecektir.
Öncelikle, amaçlar› ve hedefleri birbirinden çok farkl›, hatta z›t olan ülkeler ile
dengeli bir politika üretmeyi ve uygulamay› gerektirmektedir. Bu husus, farkl› ülkelerin ülkemiz üzerinde etkin olmak arzular›n› gündeme getirecektir. Bu
da ülke istikrar›n›n riske sokabilecektir.
Ayr›ca, ülkenin emre amade ba¤lamda fosil yak›tlara ba¤›ml›l›¤›n› artt›racakt›r. Fazla olarak, daha kolay ulaﬂ›lacakm›ﬂ gibi görünen çözümle d›ﬂa ba¤›ml›l›k artacakt›r. Bütün bunlardan ayr› olarak emre amade enerjiye ulaﬂ›mda, enerji politikalar› aç›s›ndan önemli olan çeﬂitlilik ilkesi uygulamas› fosil
yak›tlar lehinde bozulmuﬂ olacakt›r.
Emre amadelik aç›s›ndan; fosil yak›tl› santraller, nükleer santraller ve rejimi düzgün su kaynaklar› üzerine kurulmuﬂ hidrolik santraller önde gelmektedir. Çeﬂitlilik ilkesi, benzer ﬂartlar› sa¤layan kaynaklar›n çeﬂitlendirilmesini
gerektirir. Bir baﬂka deyiﬂle, ana enerji gereksinimini sa¤layan kaynaklar›n
olabildi¤ince çeﬂitlendirilmesi, enerji politikalar›n›n temel ilkelerindendir.
Hâlihaz›rda, “enerji köprüsü”, “enerji koridoru” nitelemeleriyle adland›r›lan enerji politikalar›, Türkiye’nin asal enerji politikas› haline getirilmektedir
[5,19–20]. Öncelikle, “köprü” ve “koridor” nitelemeleri, statik anlaml› olup,
etkinlik ifade etmemektedir. Belki, “enerji terminali” nitelemesi biraz daha etkinlik ifade etmektedir. Ancak, her ne ﬂekilde olursa olsun, bu durum, mekanikteki ara ve/veya ba¤lant› parçalar› gibi risk taﬂ›maktad›r.
Bu ba¤lamda, böylesi enerji politikalar›, risk taﬂ›makta ve enerji politikalar›n›n temel ilkeleriyle de uyumlulu¤u tart›ﬂ›l›r olup, ülkemiz jeopoliti¤inde
sorunlar yaratabilecektir. Unutulmamal›d›r ki; Yumurtal›k-Kerkük boru hatt›
y›llardan beri mevcuttur. Ancak, bir türlü, sürekli ve istenen seviyede iﬂlevini
yerine getirememiﬂtir.
Çeﬂitlilik ilkesi göz önüne al›nd›¤›nda, tek bir kayna¤a ba¤›ml›l›ktan kaç›n›lmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda (boru hatlar› ve bu yolla ulaﬂ›lmas› düﬂünülen) fosil yak›tlara iliﬂkin politikalara çeﬂitlilik kazand›rmak aç›s›ndan

Türkiye’nin Nükleer Enerji Seçene¤i 37
hidrolik santrallerin yan› s›ra, nükleer santrallerin kurulmas› yerinde olacakt›r.
Emre amadelik aç›s›ndan ülkemizde hidrolik santraller zaten önemli ölçüde hayata geçirilmiﬂ bulunmaktad›r. Oysa Türkiye’nin emre amade, güvenilir
santrallerle ihtiyac› vard›r. Bu durumda, di¤er emre amade santrallerle birlikte nükleer santrallerin kurulmas› bir gereklilik olmaktad›r.
Çevre aç›s›ndan ise, gerçekte temiz enerji kapsam›nda de¤erlendirilebilecek bir enerji türüdür. Bu konuda çal›ﬂmalar devam etmekte olup, daha da iyileﬂtirme için durmaks›z›n çal›ﬂ›lmaktad›r [10].
Nükleer santral, Türkiye’nin, bir ileri teknoloji olan nükleer teknolojiye
girmesini de sa¤layacakt›r. Bu husus, Türkiye’nin uzay teknolojisi ve hidrojen
santrallerine yönelik, gelece¤e dönük plan ve programlara da yön verici olabilecektir. Ayr›ca, yüksek kalite anlay›ﬂ›n›n ülkemizde yayg›nlaﬂmas› sa¤lanacakt›r [10–14].
Dolay›s›yla, Türkiye, enerji terminali oluyorsa, bu seçene¤in ülke aç›s›ndan avantajlar›yla kullan›labilmesi için di¤er emre amade enerji kullan›mlar›n› mutlaka artt›rmal› ve alternatif kaynaklarla beraber, olabildi¤ince çeﬂitlilik
ba¤lam›nda enerji politikalar› üretmelidir. Ancak, bu ﬂekilde, dengeli ve avantajl›, istendi¤inde birbirini yedeklemeyle, nispeten sorunsuz olarak hedeflere
ulaﬂ›labilecektir.
Sonuç
Türkiye, nükleer enerji seçene¤ini;
• Çeﬂitlilik ilkesi ba¤lam›nda güvenilirli¤i sa¤lamak için,
• Enerji kaynaklar› aras›nda dengeyi sa¤lamak için,
• ‹leri bir teknolojiye girmiﬂ olmak için,
• Gelece¤e yönelik teknolojik geliﬂimlere ayak uydurabilmek için,
• Geliﬂmiﬂ ülkeler aras›na girebilmek için,
kullanmal› ve hayata geçirmelidir.
Türkiye bu seçene¤i, (geçmiﬂte birkaç kez oldu¤u gibi) bir kez daha kullanmazsa veya kullanamazsa, ülkemiz; geliﬂmeye çabalayan bir ülke olarak
kalmaya devam edecektir. Çok muhtemeldir ki; “enerji koridoru” politikalar›n›n ifade etti¤i statik anlam ba¤lam›nda, dinamik hareket eden ülkelerce kullan›lmaya çal›ﬂ›lacak ve önemli bir de¤iﬂim geçirmekte olan çevre jeopoliti¤ine ba¤›ml›l›¤› giderek artacakt›r.
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