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TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİ 

 

             İbrahim COŞKUN 

  KBRN Uzm. / Em. Alb. 

 

Sunuş: 

 

Ülkemizde üç adet nükleer santral yapılmasının planlandığını ve birincinin inĢaatına 

baĢlandığını biliyoruz: 1. Mersin-Akkuyu,  2. Sinop ve 3. Kırklareli-Ġğneada bölgelerine. 

1950’li yılların sonunda nükleer enerji konusunda ilk adımlar atılmıĢ ve 1962 yılında 

Çekmece Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezinde TR-1 AraĢtırma Reaktörü faaliyete 

geçirilmiĢ olmasına rağmen nükleer santral kurulamamıĢtır. Ancak, 2015 yılında temelli atılan 

Akkuyu Nükleer Santralinde ilk ünitenin 2022 yılında tamamlanmasıyla elektrik üretimine 

baĢlanabilecektir. Bu makalede, Türkiye’nin nükleer çalıĢmalarına ve bu konudaki 

tartıĢmalara da nükleer enerji ve nükleer güç açısından kısaca değinilecektir. 

 

                    
ÇalıĢma esnasında nükleer araĢtırma reaktörü 

 

Tarihçe: 

 

Türkiye’de nükleer enerji çalıĢmalarına "Atom enerjisinin barıĢçı amaçlarla 

kullanılması" kapsamında Avrupa ülkeleri ile beraber 1950’lerde baĢlanmıĢtır. 1962 

yılında Çekmece Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezinde (ÇNAEM) bulunan TR-2 

AraĢtırma Reaktörü faaliyete baĢlamıĢ ancak Ģu an yakıtı olmadığı için çalıĢtırılamamaktadır. 

Elektrik üretimi amacıyla kurulması tasarlanan nükleer santralle ilgili ilk fizibilite etütleri 

1968 yılında baĢlatılmıĢtır. 1982 yılında çıkarılan 2690 numaralı kanunla kurulan Türkiye 

Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK), nükleer enerjinin barıĢçıl amaçlarla kullanılması amacıyla 

ilgili politikaları belirleme, bilimsel ve teknik çalıĢmaları yapma, önerme, destekleme ve 

denetleme yetkisi verilmiĢtir.
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 ÇeĢitli tarihlerde yapılan ihale ve görüĢmelerden herhangi bir somut sonuç alınamadan 

2006 yılına kadar gelinmiĢtir. 17 Ocak 2007'de çıkarılan "Nükleer Enerji Yasası" ile ilk somut 

adımlar atılmıĢ ve değiĢik tarihlerde açılıp iptal edilen ihale usulünden vazgeçilerek 2010 

yılında Akkuyu Nükleer santrali için Rusya ile hükümetler arası ikili antlaĢma imzalanmıĢ, 

aynı Ģekilde Sinop Nükleer Santrali yapımı için de Japonya ile 2013 yılında el sıkıĢılmıĢtır. 

Akkuyu santralinde 2015 yılında temel atma ile beraber inĢaat baĢlamıĢtır.
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Türkiye’nin nükleer enerjiye ihtiyacı var mı? 

 

Ülkemizde enerji açığı her geçen gün gittikçe artmaktadır (2015 yıl sonu itibarı ile 269 

milyar kWh olup 2023 yılında 450-500 milyar kWh’e ulaĢacağı tahmin edilmektedir) ve 

elektrik enerjisi üretiminde % 72 oranında dıĢ kaynaklara bağımlıyız. Bu da her yıl 

milyarlarca doların (sadece doğalgaz için yaklaĢık 7.2 milyar dolar) dıĢarı gitmesine sebep 

olmaktadır. Ayrıca elektrik ihtiyacının % 48’i doğalgazdan, % 29’u kömürden, % 2’si 

petrolden ve kalan % 21’lik kısım da termal-güneĢ-rüzgâr gibi diğer yenilenebilir 

kaynaklardan karĢılanmaktadır. Her yıl enerji ithali için yaklaĢık 55 milyar dolar 

ödenmektedir. Bu rakam da nerdeyse yıllık cari açığa denk gelmektedir.
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Akkuyu nükleer santral projesi 

Nükleer enerji santrallerinin inĢa maliyeti yüksektir ki bunun yarısı da güvenliği için 

harcanmaktadır. Ancak elektrik üretim aĢamasında diğer enerji çeĢitlerine göre daha az 

maliyetlidir. OECD Nükleer Enerji Ajansının “Projected Cost of Electricity 2015” 

dokümanına göre nükleer santralden üretilen elektriğin birim maliyeti 2015 yılında ortalama 

5.5 ABD senti/kWh’dir. Diğer santrallerde ise elektrik üretim maliyetleri Ģöyledir: Doğalgaz 

6.6, kömür 6.4, rüzgar 6.2, hidro 6.0 ABD senti/kWh. Ayrıca, 1 gram U-235’deki tüm 

çekirdekler bölündüğünde çıkan enerji 4 ton kömürün enerjisine eĢdeğerdir.  

Yenilenebilir enerjinin, iklim koĢullarına bağlı olarak sürekli değiĢkenlik göstermesi 

nedeniyle 4 mevsim, 7 gün 24 saat çalıĢan nükleer gibi baz yük santrallerine her halükarda 

ihtiyaç duyulmaktadır. Nükleer santraller, mevsimden ve iklim Ģartlarından bağımsız olarak 

sürekli çalıĢtırılabilmektedir. Örneğin, 10.000 MW nükleer güç santraline karĢılık gelmesi 

için, kapasite faktöründen dolayı, 30.000 MW rüzgâr veya 38.000 MW güneĢ santrali 

kurulması gerekmektedir. Ayrıca kapladıkları alan açısından karĢılaĢtırıldığında; Akkuyu 

NGS yerine rüzgâr santrali kuracak olursak Yalova'nın tamamının rüzgâr panelleri ile 

kaplanması, hidroelektrik santrali kuracak olursak Düzce'nin tamamının da sular altında 

kalması gerekecektir. Ayrıca nükleer santralin kapasite faktörü % 90, iĢletme ömrü 60 yıl iken 

rüzgâr ve güneĢ santrallerinin kapasite faktörü % 30-40, iĢletme ömürleri 20-25 yıl 

civarındadır.
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Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri devreye girdiği zaman yaklaĢık yılda 70 milyar 

kWh elektrik üretilecektir. Bu rakam da Ģu anki tüketimin % 25’i bir orandır. Nükleer 
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santraller, enerji arz çeĢitliliği yanında çevrenin korunmasına, istihdamı arttırmaya, cari açığı 

kapatmaya ve elektrik fiyatlarında istikrarı sağlamaya katkıda bulunacaktır.
5
 Hem enerji 

kaynağı çeĢitliliği, hem de bu konuda dıĢa bağımlılığın (doğalgazın % 98’i, kömürün % 30’u 

ve petrolün tamamı ithal edilmektedir) azaltılması, her yıl milyarlarca doların dıĢ kaynaklara 

ödenmemesi ve dünyada Çin’den sonra en hızlı artan enerji ihtiyacımızın karĢılanması 

açısından nükleer santrallere ihtiyaç vardır.  

Nükleer enerjinin Türkiye’ye fayda / zararları: 

Rusya ile yapılan antlaĢma
6
 gereğince 600 öğrenci nükleer mühendislik eğitimi 

görecektir. Halen 307 öğrenci öğrenimine devam etmektedir. Ülkemiz Akkuyu ve Sinop 

nükleer santral projeleri ile birlikte AR-GE, insan kaynakları ve teknoloji konularında 

kabiliyetlerini artıracaktır, bu konuda proje ortakları ile yakın çalıĢmalar devam etmektedir. 

1956 yılında yola beraber çıktığımız Güney Kore, ancak 20 yıl sonra nükleer teknolojiye 

sahip olabilmiĢ ve günümüzde ithal etmektedir. Sonuçta biraz zaman alsa da bir Ģekilde 

nükleer teknolojiye adım atmıĢ olacağız.
7
  

YaklaĢık 550 bin parçadan oluĢan Akkuyu nükleer santral projesi, diğer sektörlere de 

sağlayacağı dinamizmle ve istihdam imkânıyla birlikte ülkemiz sanayisine, teknolojisine 

önemli derecede katma değer sunacak, çoğaltan etkisi yapacaktır. ĠnĢaatın en yoğun olduğu 

dönemlerde yaklaĢık 10.000 kiĢiye iĢ imkânı sağlanacak ve firmalarımız, kritik nükleer 

malzeme-donanım dıĢında, üretim süreci içinde yer alacaktır.
8
                       

Çernobil veya FukuĢima’da olduğu gibi bir nükleer santral kazası olursa, radyasyon 

yayılacak alanın büyüklüğü kazanın tipi, hava Ģartları ve mesafeye göre değiĢmektedir. 

Dolayısıyla, komĢu ülkelerde zaten nükleer santral mevcuttur ki eski bir teknolojiye sahip 

olan Ermenistan’daki santral sınırdan sadece 10 km uzaklıktadır. 1986 yılındaki Çernobil’de 

olan kazadan Trakya ve Karadeniz bölgelerinin etkilenmesi
9
 gibi benzer bir kaza sonrası hiç 

etkilenmemek gibi husus mümkün değildir. 

Nükleer santrallerde elde edilecek elektrik miktarına karĢılık harcanan yakıt ve sonuçta 

çıkan atık fosil yakıtla çalıĢan santrallere göre azdır. Örneğin, 1.000 MWe kurulu güçteki bir 

enerji santrali için gerekli yıllık yakıt miktarı: 2.600.000 ton kömür (2000 tren vagonu), 

2.000.000 ton petrol (10 büyük tanker), 30 ton uranyum (orta büyüklükte bir oda)’dur. 

MTA’nın yaptığı aramalar sonucunda ülkemizde 9.129 ton uranyum bulunmuĢtur. Dünyadaki 

uranyum stoklarının ve rezervin fazlalığı nedeniyle görünür gelecekte yakıt maliyetinde fazla 

bir değiĢim beklenmemektedir. Ayrıca nükleer enerjide yakıt maliyetinin toplam üretim 

maliyeti içindeki yeri de oldukça azdır (yaklaĢık % 15).
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Nükleer santral projeleri güvenliğin en ön planda tutulduğu ve bu nedenle de yatırımın 

maliyetinin yarısını güvenlik önlemlerinin oluĢturduğu projelerdir. Nükleer santral bölgesi 

seçilirken deprem, teknik, çevresel ve güvenlik gibi hususlar dikkate alınmaktadır. Özellikle 

kaza durumunda soğutma suyu temini önemlidir ki çoğunlukla su kaynaklarına (deniz, göl 

gibi) yakın yer seçilmesi bu nedenledir. Örneğin, Akkuyu nükleer santrali soğutma suyu 

sistemi, deniz ve karada ekolojik sisteme olabilecek muhtemel etkileri incelenerek ekolojik 

dengeyi değiĢtirmeyecek ve deniz suyu sıcaklığını Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın ilgili 

mevzuatında belirtilen limitleri geçmeyecek Ģekilde tasarlanacaktır.
11

  

Yer seçimi ile ilgili çeĢitli olumlu-olumsuz görüĢler öne sürülse de, TAEK-Nükleer 

Güvenlik Dairesi tarafından yayımlanan ve Akkuyu NGS Elektrik Üretim A. ġ. tarafından 
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verilen raporlarda her konuda (meteoroloji, hidroloji, jeofizik, sismoloji, dıĢ kaynaklı olaylar 

ve acil durum gibi) teknik ve bilimsel simülasyon çalıĢmaları ve sonuçları mevcuttur.
12

 Bölge 

deprem sınıflandırılmasında en güvenli bölge olan 5. bölgede bulunmaktadır. Akkuyu 

Nükleer Güç Santral (NGS) projesi kapsamında yapılan jeolojik, jeofiziksel ve jeoteknik 

çalıĢmalar, bölgesel (300 km yarıçaplı alan), yakın bölge (25 km yarıçaplı alan), saha çevresi 

(5 km yarıçaplı alan) ve NGS sahası olmak üzere, dört ayrı boyutta gerçekleĢtirilmiĢtir. 
13

  

Nükleer yakıt iĢleme tesisimiz olmadığı için yakıtın baĢlangıçta dıĢarıdan gelecek 

olması kaçınılmazdır. Ancak ileri bir teknoloji olan uranyum iĢleme ve zenginleĢtirme 

tesislerine istenirse ilerleyen zamanda sahip olunması mümkündür. Yapılan anlaĢma 

gereğince kullanılan yakıtın ülkemiz dıĢına çıkarılması, radyoaktif izotopların yarılanma 

ömrünün uzunluğu ve depolama maliyeti açısından olumlu, ancak kullanılan yakıtın baĢka 

alanlarda değerlendirilemeyecek olması (askeri malzeme ve seramik yapımı gibi) açısından 

olumsuzdur.  

Neden nükleer enerji? 

Nükleer santral, bilindiğinin aksine herhangi bir kaza dıĢında çevreyi daha az 

kirletmektedir. Örneğin, 1 kWh elektrik baĢına salınan karbon miktarı kömür santrallerinde 

1000 gram, petrol santrallerinde 840 gram ve doğalgaz santrallerinde 470 gramdır. GüneĢ 

santralleri için 46 gram iken bu değer nükleer santraller için 16 gram, rüzgâr santralleri için 

12 gram ve hidroelektrik santralleri için 4 gramdır.
14

  

Nükleer santrallerden kaynaklanan radyasyon, doğal radyasyona göre çok düĢüktür. 

Doğal radyasyon yer kabuğunda bulunan radyoizotoplar, yapı malzemeleri, gıda maddeleri 

gibi günlük hayatta iç içe olduğumuz her Ģeyde vardır. Nükleer santral yakınında yaĢayan bir 

kiĢinin alacağı radyasyon miktarı, doğada kaynaklanan radyasyon miktarının 1/300 (üçyüzde 

biri) kadardır. Nükleer santrallere göre bilgisayarlı tomografi 1100 kat; 1 yılda günde bir 

paket sigara 20 kat radyasyon sebebi olup, uçakla Ankara-Washington arası uçan bir kiĢi 

yaklaĢık 4 kat radyasyona maruz kalmaktadır.
15

 

Türkiye, nükleer ile ilgili tüm anlaĢmaları imzalamıĢ ve her yıl Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmektedir. 1979 yılında Nükleer Silahların 

Yayılmasının Önlenmesi AnlaĢmasına taraf olmuĢ, 1981 yılında UAEA ile Güvence Denetimi 

AnlaĢması ve Ek protokolü (2000 yılında) imzalamıĢtır. Türkiye, nükleer enerjinin barıĢçıl 

amaçlarla kullanılmasına iliĢkin tüm anlaĢmaların tarafıdır, denetimlere açıktır ve 2012 

yılında bu denetimlerde ülkemiz en iyi ülkeler grubuna yükselmiĢtir.
16

  

Sonuç olarak, Türkiye’nin sürekli artan enerji ihtiyacını karĢılanması, enerji 

çeĢitliliğini artırarak dıĢa ve belirli kaynaklara, ülkelere bağımlılığını azaltması ve tüm 

geliĢmiĢ ülkelerin sahip olduğu yüksek teknolojiye adım atması için yenilenebilir kaynaklar 

yanında nükleer santrallere ihtiyacı vardır. Nükleer santraller tersi söylemler ve iddialara 

rağmen tüm dünyada yapımı devam etmekte ve planlanmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin 

jeopolitik konumu ve bulunduğu coğrafyadaki askeri-politik karıĢıklıklar göz önüne 

alındığında, nükleer gücün ilk basamağı olan nükleer teknolojiye sahip olmasının gerekliliği 

ortadadır.
17
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