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ÖZET

Bu bildiride, nükleer enerjinin kullanımı konusunda dünyadaki gelişmeler ve buna paralel olarak da Türkiye'de ya-
pılan çalışmalar özetlenmektedir. Ayrıca Dünya'da ve Türkiye'de, nükleer enerji alanındaki, geleceğe yönelik bek-
lintiler ve ülkemizde, geçmişte yaşanmış ve başarısızlıkla sonuçlanmış nükleer sontral projesi deneyimlerinin ışı-
ğında, yapılması gerekenler hakkındaki görüşlerimiz sunulmaktadır.

ABSTRACT

In this paper, developments in the world for utilization of nuclear energy and, in parallel to these developments,
works undertaken in Turkey are summarized. Besides this, future prospects in the field of nuclear energy in the
world and in Turkey, and our opinion about the action to be taken in our country, in the light of past experiences
of nuclear power projects that could not be succeeded, are presented.

DÜNYADAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE'DE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bilindiği gibi, 1955 yılında "Atom Enerjisinin Sulhçu Maksatlarla Kullanılması" amacıyla toplanan
1. Cenevre Konferansına kadar nükleer enerji alanında ABD, İngiltere, Fransa, Rusya gibi gelişmiş
bazı ülkelerde yapılan çalışmaların önemli bir bölümü gizli tutulmuştur. 1. Cenevre Konferansı sırasın-
da askeri nedenlerle gizli tutulan bilgilerin pek çoğu açıklanmıştır. Bunu izleyen yıllarda nükleer alanda
yapılan araştırma ve gelşimeler çok daha geniş bir ortama yayılarak kısa zamanda ürünlerini vermeye
başlamıştır.

Türkiye'de hemen 1. Cenevre Konferansını takiben nükleer alanda ilk adımlar atılmıştır. 1956
yılında Başbakanlığa bağlı Atom Enerjisi Komisyonu kurulmuştur. 1961 yılında kuruluşu tamamlanan
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde (ÇNAEM) 1 MW gücünde eğitim ve temel araştır-
malar için yararlanılan "Swimming Pool" tipi bir deney reaktörü işletmeye alınmıştır. Ayrıca, gene
Atom Enerjisi Komisyonu'na bağlı olarak Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), Lala-
han Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü (LHNAE), Ankara Nükleer Tarım ve Araştırma Mer-
kezi (ANTAM) gibi kuruluşlarda nükleer alandaki temel bilimsel eğitim ve araştırmalar başlatılmıştır.

1964 yılında toplanan 3. Cenevre Konferansı da bir dönüm noktası olmuştur. O tarihe kadar
nükleer santrallerin konvansiyonel santrallara kıyasla daha az ekonomik olduğu inancı yaygınken, son
gelişmeler sayesinde 600-1200 MWe gücündeki büyük ünitelere gidildikçe nükleer santrallerin fosil ya-
kıtlı santrallere aynı fiyata ve hatta daha ucuza elektrik üretebileceği anlaşılmıştır. Böylece, kurulması-
na başlanan büyük güçlü ticari nükleer santraller 1969-70 yıllarından sonra artan bir hızla işletmeye
girmişlerdir. 1972 yılı sonunda toplam kurulu nükleer güç 52000 MW 'ı geçmiştir.

Türkiye'de elektrik üretimi amacıyla kurulması tasarlanan nükleer santralle ilgili ilk fizibilite etüt-
leri 1967-70 yıllarında yapılmıştır. Bunlara göre, 1977 yılında işletmeye girecek şekilde 300-400 MW'e
gücünde doğal Uranyumlu yakıta dayanan "ağır su" tipi bir nükleer santralın kurulması öngörülmüş; fa-
kat 1970-71 yıllarındaki ekonomik ve politik gelişmeler nedeniyle uygulamaya geçilememiştir.

1973'teki petrol krizini izleyen yıllarda, planlanan petrole dayalı santraller yerine nükleer santral-
ler kurulması yönünden aşırı iyimser bir eğilim ortaya çıkmıştır. O yıllarda, nükleer santrallerin 2000
yıllarında pek çok ülkede toplam elektrik üretiminin %50'sinden fazlasına, hatta %80'ine erişeceği tar-
zında tahminler yapılmıştır.Fakat, petrol krizi sonucunda gelişmiş ülkelerin pek çoğunda, ekonomik
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durgunluk ve alınan tasarruf önlemleri dolayısıyla elektrik üretimi artışlarında duraklama olmuştur.

Bunun yanısıra, 1975-77 yıllarında, birçok ülkede, nükleer santrallara karşı çevre sorunları yara-
tacağı veya nükleer silahların yayılmasına yol açacağı gerekçeleriyle artan bir direniş göze çarpmakta-
dır. Bunun sonucunda, 1973-74 yılarında nükleer santrallarla ilgili aşırı iyimser tahminlerin aksine yeni
siparişlerde azalma ve duralama olmuştur.

1983 yılından itibaren elektrik tüketim artışlarının tekrar hız kazanması, bazı ülkelerde nükleer
alanda yeniden bir hareketlenme getirmiştir; fakat, 26 Nisan 1986 tarihinde Rusya'da Chernobly nükle-
er santralında meydana gelen kaza dünya çapında olumsuz bir etkiye yol açmış ve pek çok ülkede
nükleer alanda yapılan çalışmalar ve yeni siparişler durdurulmuştur.

1970 yılı sonlarında elektrik sektörü yeniden düzenlenerek Türkiye Elektrik Kurumu kurulmuş ve
o zamana kadar Elektrik İşleri Etüd İdaresi ve Etibank'ça yürütülen işleri bir elde toplanmıştır. TEK'e
bağlı olarak kurulan Nükleer Enerji Dairesi 1972 yılı başında çalışmaya başlamıştır.

İlk olarak, nükleer santral kuruluşuyla ilgili çalışmaları yönlendirecek ve yürütecek bir kadro
oluşturulmuş, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve diğer kaynaklardan sağlanan burslardan yararlana-
rak genç elemanlar çeşitli mühendislik dallarında yurt dışında iş başında eğitim görmüşlerdir. Bunun
yanısıra yurtdışında nükleer alanda eğitim görmüş veya çalışan bazı tecrübeli elemanların Türkiye'ye
gelmeleri sağlanmıştır. Bu şekilde, 1977-1978 yıllarında TEK Nükleer Santraller Dairesinin teknik kad-
rosu 50 kişiye ulaşmış ve yurtdışı eğitim süresi 100 adam-yılı aşmıştır.

1972-74 yıllarında, yapılabilirlik etüdleri ve yer araştırmaları değişen şartlara göre revize edil-
miş, 1976 yılında Silifke'nin 35-40 km batısında Akkuyu mevkii kuruluş yeri olarak belirlenmiş ve ön
araştırmalara dayanarak Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu'ndan Yer Lisansı alınmıştır. Gene
1976 yılı içinde 3 İsviçre ve 1 Fransız firmasından oluşan bir müşavir-mühendislik konsorsiyumu ile iş-
birliği halinde ön proje ve ihale şartnameleri hazırlanarak, nükleer ve türbin adaları ve yakıt teminiyle
ilgili teklifler istenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk sırayı alan ve İsveç Devletinin yarı
hissesine sahip olduğu ASE-ATOM ve STAL-LAVAL firmalarıyla uzun süre yürütülen sözleşme görüş-
meleri zamanında karara bağlanamamış ve 12 Eylül'den sonra ihale sonuçsuz kalmıştır.

İlk nükleer santralın kuruluş yeri olarak seçilen Akkuyu'da, yer lisansının alınmasından sonra,
santralın projelendirilebilmesi ve Kuruluş Lisansının alınabilmesi için gerekli olan son derece ayrıntılı
yer araştırmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda; deprem, zemin, jeooljik, meteorolojik, hidrolojik,
çevre ve oşeonografik étudier yapılırken, ODTÜ Deprem Mühendisliği, Zemin Mekaniği, Deniz Bilimle-
ri, Çevre Koruma ve Elektrik Bölümleriyle, Hacettepe Üniversitesi, Jeoolji, Ege Üniversitesi Deniz Bi-
limleri, I.T.Ü. Deprem Çevre, Boğaziçi Üniversitesi Zemin Mekaniği bölümleriyle çok sayıda araştırma
projeleri çerçevesinde işbirliği yapılmış, Deprem-Araştırma Enstitüsü, DSİ, EİE, MTA ve Devlet Meteo-
roloji İşleri Genel Müdürlüğü gibi devlet kuruluşları çeşitli araştırmaları yürütmüşlerdir.

Yer araştırmalarına paralel olarak Akkuyu'da karayolu, elektrik, su bağlantıları, şantiye binaları,
misafirhane, 20 geçici lojman, meteoroloji istasyonu, 60 m yükseklikte rasat direği gibi altyapılar ta-
mamlanmıştır.

Ayrıca, santral kuruluş yerinin tesviyesi, sosyal site yol bağlantısı, sosyal site, tatlı su temini,
atık su, dalgakıran ve liman projeleri bir Türk Mühendislik Konsorsiyumuna hazırlattırılmış, santral ala-
nı tesviyesi, sosyal site yol bağlantısı ve dalgakıran liman tesisleri ihale edilerek işin önemli bir bölümü
tamamlanmıştır.

Nükleer santral yerlerinin tesbiti ve ilgili araştırmalar çok uzun zaman aldığından 1980 yılı başla-
rında ikinci santral yeri olarak Sinop'un yaklaşık 20-25 km batısındaki Inceburun mevkii seçilmiştir. Bu-
rada da ön araştırmalar tamamlanmış; fakat, depem açısından ortaya çıkan bazı sorunlarla ilgili çalış-
malar durdurulunca Sinop'taki araştırmalar da hemen hemen durdurulmuştur.

1983 yılı sonbaharında 7 firmadan alınan tekliflere dayanarak hükümetçe alınan karar üzerine,
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 2 Kasım 1983 tarihinde:
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• AECL (Kanada) firmasına Akkuyu'da 634 MWe gücünde (sonra 665 MWe'ye çıkarıldı.)

• KWU (F. Almanya) firmasına Akkuyu'da 990 MWe gücünde,

• GE (ABD) firmasına Sinop'ta 1185 gücünde bir veya iki nükleer santral kurmak üzere niyet
mektupları verilmiştir.

Gene 2 Kasım 1983 tarihinde yayınlanan bir kanun hükmünde kararname ile "Nükleer Elektrik
Santralları Kurumu; NELSAK"ın kurulması karara bağlanmıştır. Bununla beraber, yeni seçilen hükü-
met sözkonusu kararnameyi yürürlüğe koymamış ve NESLAS'ın kuruluşu gerçekleşmemiştir.

General Electric firması uzmanlarının Sinop'ta yaptıkları incelemeler ve kuruluş yeriyle ilgili
araştırmalar yürüten ODTÜ, MTA ve EİE uzmanlarıyla ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kanalıyla
Türkiye'ye davet edilen uzmanların yaptıkları görüşmeler sonucunda, deprem yönünden denizdeki
fayların ne ölçüde aktif oldukları ayrıntılı olarak araştırılmadan kuruluş yerinin kabul edilebilirliğinin ke-
sin karara bağalanamayacağı anlaşılmıştır. Bu gedenle görüşmelere ara verilmiştir.

AECL ve KWU firmalarıyla yılbaşından itibaren teknik, idari ve ticari hususlarda sözleşme esas-
larının belirlenmesi amacıyla sürekli toplantılar yapılarak 30 Ağustos 1984 tarihine kadar sözleşme
şartları ve 14-15 ciltten oluşan sözleşme ekleri üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştır.

Adı geçen firmalar dış para ihtiyacının tümünü karşılayacak şekilde kredi teklifleri de getirmişler-
dir. Ayrıca, sözkonusu firmalardan iç para ihtiyacının karşılanması için de dış finansman temin etmele-
ri istenmiş ve ihtiyacın bir bölümünü karşılayacak şekilde dış finansman temin edilmiştir. Bunun ötesin-
de, AECL ve KWU nükleer santralın ilk yakıt yüklenmesi ve birinci yıl sonundaki yakıt değişimi için
ayrıca teklif vermişler ve gerekli dış finansman sağlayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Eylül 1984'te Sayın Başkan'ın F. Almanya'yı ziyareti sırasında "Nükleer Santralın imalatçı firma-
larla oluşturulacak bir ortaklık vasıtasıyla kurulması, 15 yıl süreyle işletilmesi ve tüm borçların enerji
satışlarıyla geri ödenmesinden sonra devredilmesi" tarzında yaptığı öneri olaya yeni bir boyut getir-
miştir.

AECL firması önerilen "Yap-Işlet-Devret" modelini prensip itibariyle benimsediğini bildirmiştir.
KWU firması ise, TEK, KWU ve diğer imalatçı firmaların iştirakiyle kurulacak ortaklığın tüm teknik so-
rumluluğu üstlenecek tesis ve 15 yıllık işletmeyi üstlenmesini kabul etmiş; fakat, tesisin mülkiyetinin
TEK'e ait olması, ortaklığın TEK adına ve hesabına yönetimi üstlenmesi ve sağlanacak finansmana
devletçe garanti verilmesi hususunda ısrar etmiştir. Tarafımızca, yalnızca üretilecek enerjinin alımı, fi-
yatı, borç taksitleri ve kâr payının yurtdışına transferi için garanti verilebileceği, bunun dışında garanti
verilemeyeceğinin bildirilmesi ve tesisin gecikmesi veya arızalanması halinde KWU'nun borç taksitleri-
nin bir bölümünü ödemesinin talep edilmesi üzerine Şubat 1985te görüşmeler kesilmiştir.

AECL firmasıyla Mart 1985'ten itibaren görüşmelere devam edilmiş ve Ağustos 1985'te bir ön
protokol imzalanmıştır. Buna göre kurulacak ortaklıkta TEK'in % 40 ve AECL önderliğindeki diğer iç ve
dış firmaların % 60 oranında finansmanı temin etmeleri, TEK'çe temin edilecek finansmanın Türkiye,
geri kalan % 60 finansmanın Kadana tarafından garanti edilmesi öngörülmüştür. Ortaklık ana sözleş-
mesi, uygulama anlaşması ve enerji satış sözleşmesi taslakları hazırlanmıştır. Ancak, Kanada hükü-
meti ön protokole bağlanan şartlar ve finansmanın %60'ını garanti etmeyi kabul etmemiş ve bunun
üzerine 1986 yılının başlarından itibaren bu firma grubu ile de görüşmeler durdurulmuştur.

Nisan 1986'da SSCB'de meydana gelen Chernobyl nükleer kazasının yarattığı olumsuz ortam
dolayısıyla pekçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de nükleer santrallarla ilgili çalışmalar askıya alın-
mıştır.

1 Ocak 1988'de TEK'in genel reorganizasyonu kapsamında Nükleer Santraller Dairesi, Termik
Santraller Daireleriyle birleştirilerek bir proje yöneticiliği halinde getirilmiştir. Bunun üzerine elemanla-
rın önemli bir bölümü TEK'den ayrılmış, bir kısmı TEK'in diğer bölümlerine aktarılmıştır. Geri kalan ele-
manlar Nükleer Santrallar Proje Yöneticiliğe bağlı olarak çalışmalarında devam etmektedir. Kısa bir
süre önce TEK'teki nükleer enerji grubu tekrar bir müdürlük haline getirilmiştir.
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Nükleer Santralın kurulması öngörülen Akkuyu'da da yarım kalan dalgakıran inşaatı tamamlan-
mış; bundan sonra kadro önemli ölçüde azaltılarak bir çekirdek kadroya indirgenmiştir.

BEKLENEN GELİŞMELER

Konuşmamı, dünyada ve Türkiye'de nükleer alanda beklenen gelişmeler ve yapılması gereken-
ler hakkındaki görüşlerimi özetleyerek tamamlamak istiyorum.

Son yıllarda nükleer santral siparişlerinin son derece azalmış olması ve Chernobyl kazasının
yarattığı olumsuz ortam nükleer santrallarla ilgili firmaları büyük bir sıkıntı içinde bırakmıştır. Nükleer
santralların giderek artan teknolojik ve finansman yüklerinin altından kalkabilmek ve çok az sipariş alı-
narak 5-10 yıllık bir dönemi aşabilmek için çok güçlü ülke ve firmalar bile birleşmek gereğini duymak-
tadırlar.

Halen nükleer kapasitenin toplam elektrik üretimi içinde yüksek bir payı aldığı, Belçika, Fransa,
Almanya, İsviçre gibi bazı ülkelerde yakın gelecekte yeni tesisler kurulması beklenmemektedir. Tasar-
ruf önlemleri ve ekonomideki durgunluk nedeniyle elektrik elektrik tüketimindeki artışların evvelce ya-
pılan tahminlerin altında kalması dolayısıyla, halen kapasite fazlalığı bulunan ve çok sayıda nükleer
santral projesinin ertelendiği ABD'de de önemli bir artış sözkonusu değildir. Yapılan bir referandumla,
İsveç'te 1990'lardan sonra nükleer gücün belirli bir zamanlamaya göre azaltılması öngörülmekteyse
de, alternatif üretim olanaklarındaki belirsizlikler dolayısıyla bu kararın ne ölçüde uygulanabilir olduğu
hususundaki tartışmalar devam etmektedir.

Geçen yıllar içinde, özellik fosil yakıtlı santralların önemli çevre kirliliğine yol açtığı, ormanların
tahrip olduğu (asit yağmuru), artan CO2 oranının hava sıcaklığını arttırdığı gibi konularda yoğunlaşan
tartışmaların nükleer santradan yavaş yavaş tekrar gündeme getirdiği izlenmektedir. Bir süre önce Ka-
nada'da bir üretim açığının kömür veya nükleer santralla kapatılması hususunda yapılan referandum-
da nükleer santral lehine karar alınmıştır.

Son yıllarda Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde yeni nükleer santrallar sipariş edilmiştir.

Chernobty kazasının çevreye verdiği zararın sanıldığından daha az olduğunun, batıda kurulan
santralların koruma binaları bulunduğu için bir kaza halinde Chernobyl gibi çevreyi etkilemeyeceğinin
ve normal işletmede nükleer santralların çevreyi en az etkileyen elektrik üretim tesisi olduğunun gide-
rek daha iyi anlaşılması, 3-5 yıl içinde yeniden nükleer santral siparişlerinin hızlanacağı izlenimini ver-
mektedir.

Tükiye'de son aylarda nükleer santralların kurulması gerektiği hakkında üst düzeyde görüşler
açıklanmaktadır.

Kanımızca, geçmiş yıllarda Türkiye'de ilk nükleer santralın kurulması için çok iyi yetiştirilmiş ve
güçlü bir kadroyla yoğun çalışmalar yapılması, teknik ve ticari sorunların en ince ayrıntlarına kadar çö-
zümlenmiş olması ve finansman ihtiyacının çok büyük bir bölümünün karşılanmasına rağmen çabala-
rın sonuçsuz kalması yeniden bir nükleer santral kurulması tartışılırken gözönünde bulundurulması
gereken en önemli hususlardan biridir.

Herşeyden önce, bir nükleer santralın kurulmasının gerekliliği ve zamanlaması ayrıntılı ve ob-
jektif araştırmalarla belirlenmeli, finansman yükünün taşınabileceği ve kaynakları saptanmalı, bu hu-
susta üst düzeyde fikir birliği sağlanmalı ve politik değişimlerden kolayca etkilenmeyecek bir ulusal ira-
de oluşmalıdır. Buna paralel olarak, yeniden bir nükleer santral kurulması için gerekli ön çalışmaları,
ihale ve sözleşme görüşmelerini yürütebilecek kuvvetli bir yapı ve kadro oluşturulmalıdır.

Özellikle, çevre etkileri yönünden nükleer santrallara karşı oluşan direniş, çoğunlukla konunun
iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Böye direnişler devam ettiği sürece, politik düzeyde kesin ka-
rar alınması güçleşmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Üniversitelerin işbirliğiyle, nükleer sant-
ralların çevre sorunları ve alınan önlemler hakkında bilimsel ve objektif yayınlarla kamuoyu daha iyi
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aydınlatılmalıdır.

Üzerinde durulması gereken diğer bir husus da, sorunu yalnızca bir elektrik üretim tesisi kurulu-
şu olarak değil, planlaması, yer araştırmaları, imalat, tesis, işletme, yakıt çevrimi, çevre sorunları ve
radyoaktif artıkların depolanması gibi tüm yönleriyle yeni ve hassas bir teknolojiye giriş olarak ele alın-
masıdır.

Son olarak, geçmişte yapılan çalışmaları son gelişmelerin ışığında gözden geçirerek ön hazır-
lıklar hızla tamamlandıktan sonra nihai ihale aşamasına gelinmesi gerektiği görüşündeyiz.

Aksi halde, Chernobyl kazasından sonra pekçok ülkede nükleer santral ihalelelerinin hemen ta-
mamıyla durdurulduğu, bazı nükleer santral imal eden firmaların çalışmalarına son verdiği ve tüm dün-
ya ülkelerinin ağır finansman sorunlarıyla karşılaştığı bir dönemde hazırlıksız olarak başlatılacak bir
nükleer santral kurma girişiminin sonuçsuz kalacağından endişe etmekteyiz.
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