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ONSOZ

Enerji, gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda ekonomik etkinliklerin "olmaz ise

olmaz" koşulu olduğu gibi, barınma, korunma ve beslenme gibi yaşamın temel unsurlarım

içeren yaşam kalitesini yükselten ve ülkelerin milli güvenliğini ilgilendiren bir güçtür.

Enerji planlaması yapan profesyonellerin, karar mekanizmasını oluşturan siyaset

adamlarının, ülke kamuoyunu yönlendiren yazılı ve görsel basının, karar ve yorumları

enerjinin iki önemli global özelliğine dayanır. Bunlardan birincisi tüm uluslararası bilimsel

ve politik platformlarda kabul gören sürdürülebilir kalkınma mantığıdır.

Sürdürülebilir kalkınma;

Bugünkü kuşakların yaşam kalitesini yükseltirken, gelecek kuşaklara yaşam

kalitelerini yükseltme şansı verecek bir dünya bırakmaktır

şeklinde ifade edilir. Enerji üretim sistemleri ile çevre ve insan sağlığı arasındaki hassas

dengeyi tanımlayan sürdürülebilir kalkınma modeli, sunduğumuz raporun dayandığı temel

varsayımdır ve tüm uyum kriterlerinin ayrıntılı analizleri verilmiştir.

İkincisi ise;

Enerjinin serbest pazar ekonomisi koşulları içinde, ticareti yapılan bir meta

olduğudur.

Elektrik üretim sektörüne hakim olmaya başlayan rekabet, bu sektöre ekonomik

verimlilik ve ucuz enerji arzı getirmiştir. Artık eskiden olduğu gibi, zarar vergi mükellefine

ve tüketiciye ödetilmeyecektir. Devlet, katma değer üreten sanayiciye ve diğer tüketicilere,

elektriği kim daha ucuza satabiliyorsa ondan satın alma şansı vermekle yükümlüdür.

Nükleer enerji, Türkiye'de çeşitli çevrelerin iddialarının aksine Dünya'nm gelişmiş

veya gelişmekte olan ülkelerinde planlamacıların ısrarla üzerinde durdukları ciddi bir

seçenek olmayı sürdürmektedir. OECD ülkelerinde 1999 yılı içinde, 347 nükleer güç

reaktörü toplam elektriğin % 24'ünü üretmiş ve biri Kore Cumhuriyeti'de, biri Fransa'da
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iki yeni nükleer güç reaktörü işletmeye alınmıştır. İsveç'te ise, 25 yıldır işletmede olan bir

reaktör teknik ve politik nedenlerden dolayı geçen yılın sonlarında devreden çıkarılmıştır.

Ancak İsveç Hükümeti, nükleer enerji programının devamı konusunda kararlılık içindedir.

İspanya mevcut nükleer kurulu gücünde iyileştirme yaparak 100 MWe'lik yeni bir gücü

sistemine ilave etmiştir. Tüm Dünya'yı göz önüne alırsak, 33 ülkede 436 nükleer güç

reaktörü toplam elektrik üretiminin % 16'smı karşılamaktadır. Halen inşa edilmekte olan

38 reaktör ve planlama aşamasında ise 24 reaktör bulunmaktadır. Örneğin; Çek

Cumhuriyeti'nde iki, Japonya'da dört, Güney Kore'de dört ve Çin'de yedi santral inşa

edilmektedir. Brezilya'da yapımı uzun zamandır devam eden bir reaktörde ise deneme

üretimine önümüzdeki aylarda başlanacaktır. Görüldüğü gibi nükleer enerji vazgeçilmiş bir

teknoloji değildir.

Ülkemiz bu günlerde nükleer enerji ile tanışma sürecini yaşamaktadır. Her yapısal

değişimde olduğu gibi, nükleer enerji seçeneği de, zaman zaman amaçlı zaman zaman da

amaçsız tartışmalara konu olmaktadır. Bu tartışmalar sade vatandaş üzerinde tereddütler

yaratmıştır. Toplum, nükleer enerjinin geçmişinde yaşanan Üç Mil Adası (Three Mile

Island) ve Çernobil santral kazalarından kaynaklanan sorunlar ile ilgili olarak haklı

kaygılara sahiptir. Herhangi bir teknolojinin risk değerlendirilmesi, istatistiksel veriler

kullanılarak matematiksel kesinlik içinde objektif olarak hesaplanır. Ancak rasyonel bir

anlam içeren risk değerlendirilmesi ile toplumun aynı riski algılaması arasında zaman

zaman derinleşen farklar vardır. Hava ulaşımı yerine, riski yüksek kara ulaşımının tercih

edilmesi, risk değerlendirilmesi ve risk algılanması arasındaki farkı gösteren tipik bir

örnektir. Toplumun risk algılaması ile risk değerlendirilmesi arasındaki farklar, konunun

uzmanı olmayan kişilerin toplumu sübjektif, duygusal ve psikolojik veriler kullanarak

yanlış yönlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Şu anda ülkemizde sahnelenen senaryo

budur. Nükleer reaktörlerin kanser yaptığı şeklinde gerçekle bağdaşmayan propagandalar

bu yanlış yönlendirmelere bir örnektir. Amacımız toplumun endişelerini gidermek ve

doğru bilgiler aktarmaktır.

Nükleer enerjiye karşı öne sürülen eleştirilerin başında, gelişmiş ülkelerin bu

teknolojiyi yeterli düzeyde güvenli bulmadıkları için terk ettikleri, ve gelişmekte olan

ülkelere pazarladıkları şeklindedir. Gelişmiş ülkelerde, özellikle OECD ülkelerinde, enerji

talebinin az oluşu, nüfus artışının talep doğurmaması, endüstrilerinin enerji yoğun

teknolojilerden bilgi yoğun teknolojilere dönüşmesi, nükleer enerji de dahil enerji
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yatırımlarını yavaşlatanştır; ancak yukarıda verdiğim örneklerden anlaşılacağı gibi,

durdurmamıştır. Bu durumu nükleer enerjinin bir zaafı olarak göstermek, toplumu

yanıltmaktan başka bir amaca hizmet etmez. Kaldı ki nükleer teknoloji, üzerinde en yoğun

araştırma ve geliştirmelerin yapıldığı bir alandır.

Diğer eleştiri alanları nükleer güç reaktörünün turizmi baltalayacağı, bitki örtüsünü

tahrip edeceği, deprem veya teknolojinin güvenilir olmaması nedeni ile kaza riskinin

yüksek olduğu, nükleer silahların yayılmasına neden olduğu, ekonomik olmadığı, şeklinde

özetlenebilir.

Sunduğumuz raporda kamuoyunu bilgilendirmek için bu noktalara açıklık

getirmeyi amaçladık. Dünya'nın en gözde turistik merkezlerinde veya çok yakınlarında

nükleer güç reaktörleri uzun senelerden beri çalışmakta ve turizmi olumsuz bir şekilde

etkilememektedir. Bu bilgiyi, raporda verdiğimiz ülkeler üzerindeki reaktörlerin

dağılımını gösteren haritadan görebilir ve iddianın ne kadar asılsız olduğunu

anlayabilirsiniz (Bakınız sayfa 45) . Deprem, aynı şekilde topluma yanlış yansıtılan bir

konudur. Dünya'nın en hareketli deprem bölgesi olan Japonya'da 53 tane reaktör

senelerdir depremden kaynaklanan bir kaza yapmaksızın çalışmaktadır. Yine, raporda

sunduğumuz Japonya fay hatları ile Akkuyu fay hatlarını karşılaştırarak depremin bir risk

taşımadığını görebilirsiniz (Bakınız safya 36, 37, 38). Nükleer reaktörler, kasıtlı olarak

çevre dostu olmayan bir üretim sistemi olarak tanıtılmak istenmektedir. Bu da gerçeğin

diğer bir çarpıtılmasıdır. Hemen hemen dünya üzerindeki tüm reaktörler, tarım alanlarının

ortasına veya yakınında kurulmuşlardır. Şimdiye kadar tarımsal üretimin reaktörlerden

olumsuz yönde etkilendiği görülmemiştir. Ancak ülkemizde masum Akkuyu halkına,

"reaktör kurulursa, bölgenizde yeşil yaprak kalmayacak" şeklinde maksatlı yönlendirmeler

yapılmaktadır. Bunların gerçekle bir ilişkisi yoktur. Nükleer enerji, kendisini kanıtlamış ve

çok düşük risk altında çalışan ileri ve olgun bir teknolojidir. İnsanın ateşle tanışması ile

başlayan, enerji teknolojilerindeki gelişmenin son halkası nükleer enerjidir. Ülkemizi

böylesine gelişmiş bir teknolojiden soyutlamanın hiç bir mazereti olamaz. Nükleer

reaktörler nükleer silah yapımı için gerekli olan bir sistem değildir. Eğer amacımız nükleer

silah yapmak ise, bir nükleer reaktöre sahip olma zorunlu değildir. Kaldı ki, ülkemiz

nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer denemelerin yasaklanması anlaşmalarına

imza koymuştur. Türkiye nükleer teknolojiye sadece barışçıl amaçlar ile sahip olmak

istemektedir.
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Fosil yakıtların, özellikle kömür ve doğalgaz'm önümüzdeki 20 sene içinde

geçireceği ekonomik ve politik evreler analiz edilmiş nükleer enerji ile karşılaştırmalar

yapılarak, nükleer enerjinin dünya enerji sistemi içindeki yeri belirlenmiştir. Özellikle, şu

anda kuruluş ve yakıt maliyetinin düşük olması nedeni ile, doğalgaz'a artan oranlarda

yönelmenin önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde talep patlaması doğuracağı beklenmektedir.

Talep patlaması ile birlikte oluşacak yüksek doğalgaz fiyatlarının elektrik üretimine hangi

oranlarda yansıyacağı irdelenmiştir. Dünya, 10-15 sene içerisinde 1970'li yıllarda yaşanan

petrol şokuna benzer bir doğalgaz şokunu mutlaka yaşayacaktır. Kalkınmamızın en ivmeli

dönemine rastlayacak böyle bir krizin, toplumumuza getireceği yük şimdiden hesaplanmalı

ve nükleer enerji konusundaki karar buna göre verilmelidir. Enerji fiyatlarının üretim

maliyetine yaptığı baskı sonucu oluşacak enflasyona toplumun tekrar tahammül göstermesi

biraz zor olacaktır. Nükleer enerji konusunda karar verirken bu sorumlulukların gözardı

edilmemesi gerekir.

Tüketilen her 5 cent'lik elektrik enerjisi 1 $ (ABD dolan)'hk bir katma değer üretir.

Sanayiye sunulamayan her 5 cent'lik elektrik enerjisi 1 $ (ABD doları) kayıp demektir. Bu

kayıp, devlete verilecek vergiden, işçinin kazancından, sermaye birikiminden

kaynaklanacak yatırımlardan, ülkede yaşıyan her bireyin satın alma gücündeki kayıplardan

karşılanacaktır.

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sunduğumuz bu raporun, nükleer enerji

konusundaki gerçeklere ışık tutacağını ümit ediyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Cengiz YALÇTN

TAEK Başkanı

Ankara, 30 Mayıs 2000
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ÖZET

Üçüncü bin yıla girerken, sürdürülebilir kalkınma mantığı içinde iklim değişikliklerini

gözönüne alan enerji üretim planlamaları, Dünya'nın hem politik hem de teknolojik

gündeminde birinci sıraya oturmuştur. Enerji uluslararası politikalara yön verebilen güçlü bir

enstrümandır. Küreselleşmeyle birlikte, kısa ve uzun vadede güvenilir kaynaklardan enerjiyi

sağlama anlayışı enerji dünyasının en kritik konusu haline gelmiştir. Dünya'da özellikle

gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme, elektrik enerjisine olan talebi de

hızla arttırmaktadır. Endüstrileşmiş OECD ülkelerinde, nüfus artışının olmaması ve enerji

yoğun sanayiden bilgi (enformasyon) yoğun sanayiye geçiş enerji tüketimi artışını

sınırlamıştır. Gelişmiş OECD ülkeleri dünyada üretilen enerjinin yarısını tüketirken dünya

nüfusunun yaklaşık % 75 ini oluşturan gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketimi ancak

% 30'lara ulaşmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler kalkınmaları için gerekli olan elektrik

enerjisini, elektrik enerjisi üretim teknolojilerini ellerinde bulunduran gelişmiş ülkelerden

almak zorundadır.

Ekonomik büyüme enerji talep artışının temel nedenidir. Sanayinin kullandığı her

5 cent'lik elektrik ülke ekonomisine 1 dolarlık katma değer üretir. Sanayiye verilemeyen

5 cent'lik elektrik ise 1 dolarlık kayıp demektir. Kısa dönemde yüksek enflasyon probleminin

çözümü mali istikrar önlemleri ile mümkün olurken, uzun vadede enflasyonun çözümü ancak

üretim artışı ile mümkün olur. Dolayısıyla yüksek enflasyon problemine kalıcı çözüm, bu iki

olasılığın dengesinde aranmalıdır.

1980 yılından itibaren Dünya nüfusundaki artış yıllık % 1,6 iken gayrı safı milli

hasıladaki artışı yıllık % 2,5 olmuştur. 1994 yılından itibaren gayrı safi milli hasıladaki artış

yıllık % 3'e çıkmıştır ve bunda gelişmekte olan ülkelerin rolü büyüktür. Asya ülkelerinin

ortalama büyüme hızı, 1980 yılından sonra, % 7,3 düzeyini yakalamıştır. Özellikle enerji

üretimine ayrı bir önem veren Çin % 10 gibi inanılmaz bir gelişme hızına kavuşmuştur.

Türkiye'nin büyüme hızı ise 1980-1986 yılları arasında ortalama % 4,7 olmuştur. Bu oran

ülkemizin hızlı gelişen ülkeler sınıfında yer almasını sağlamıştır. Çok ciddi endüstriyel ürün

ihracı potansiyeline sahip ülkemizde, ihracatın olmaz ise olmaz koşulu olan enerjiyi, devletin

belli bir süre daha sübvanse etmesi veya önündeki siyasi ve bürokratik tüm engelleri ortadan

kaldırması gerekmektedir. Gelişen ekonomi belli bir süre içinde sermayenin belli ellerde
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birikimini sağlayarak özel sektörün de yüksek maliyet gerektiren enerji projelerine girmesine

olanak verecektir.

Kişi başına düşen enerji tüketimi ve enerji yoğunluğu iki önemli enerji göstergesidir.

Ekonomik gelişim hızı ve yaşam standardı enerji talebini belirleyen iki unsurdur. Yüksek

yaşam standardına sahip gelişmiş ekonomilerde kişi basma düşen enerji tüketimi fazladır

ancak kişi başına düşen enerji talebindeki değişim nispeten kararlı bir trend izlemektedir.

Buna karşm gelişmekte olan ülkelerde yaşam standardı, yükselme eğilimindedir ancak

gelişmiş ekonomilere göre daha düşüktür. Enerji talebindeki yöneliş, iş talebindeki ve nüfus

artışındaki yönelişi takip etmek zorundadır. Bu durum; gelişmekte olan ülke ekonomilerinin

enerjiyi yoğun olarak kullanan sanayilere yönelmesini ve enerji yatırımlarına öncelik vermesi

sonucunu doğurmaktadır. Türkiye de hızla gelişmekte olan bir ülkedir; enerji talep artışı,

Almanya'nın, İngiltere'nin veya İtalya'nın talep artışından çok farklıdır. Diğer bir deyişle,

Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerin

düzeyine yetişmek için daha çok enerji yatırımı yapmak zorundadır.

Gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı sorunu daha çok yatırım yapılması

gerekliliği anlamına gelmektedir. Dünya nüfusunun % 50'sinin bulunduğu Asya'da, 1980

yılından bu yana, kişi başına düşen enerji tüketimi miktarı % 52 artmıştır. Gelişmekte olan

ülkemiz de bu trendi yakalamak zorundadır. Kişi başına düşen enerji üretim ve tüketimini bu

eğilimin dışında tutacak olursak, sonuçta işsizlik ve ekonomik güçsüzlük meydana gelir. Buna

karşm Avrupa Birliği ülkelerindeki ve -Türkiye dışında- diğer OECD ülkelerindeki kişi

başına düşen enerji tüketimi miktarı pek değişmemiştir.

Nükleer enerji santralları, 9000 yılı aşan işletim deneyimi ile, sınanmış, kendisini

kabul ettirmiş, olgun, güvenilir bir ileri enerji üretim teknolojisidir. Halen toplam 436 nükleer

santral işletilmektedir ve bu santralların kurulu gücü yaklaşık 352 GWc'dir -Türkiye'nin

kurulu gücü yaklaşık 24 GWe dir. Dünya'da üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık % 16'sı bu

santrallardan sağlanmaktadır. Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Avrupa Birliği

dokümanlarından elde edilen bilgilere göre halen 38 nükleer güç reaktörü inşa edilmektedir.

İşletmeye en son alman reaktörlerden Civaux-2 Ocak 2000'de Fransa'da devreye girmiştir.

Brezilya'da bulunan Angra-2 santralında ise ilk yakıt yükleme işlemi tamamlanmıştır ve

önümüzdeki aylar içinde şebekeye bağlanması beklenmektedir. Bu da göstermektedir ki, bazı

çevrelerce ileri sürüldüğü gibi, nükleer teknolojinin kullanımından vazgeçilmiş değildir.
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Elektrik enerjisi üretimi gelişimini, 1970-2020 yılları arasında, yakıt tiplerine göre

incelediğimizde, nükleerden elektrik enerjisi üretiminin özellikle 1980-1985 yıllan arasında

dünya petrol krizinin etkisi ile hızlı bir artış gösterdiği, 1990'dan sonra ise üretimdeki bu

artışın azaldığı gözlenmektedir. Burada özellikle dikkat çekici husus, doğal gazdan elde

edilen elektrik enerjisindeki artışın hızlandığı 1995'den sonraki dönemde nükleer enerji

kullanımının sabit kalmasıdır. Birim tesis maliyeti düşük, kuruluş süresi hayli kısa olan doğal

gaz santrallarma olan talep artışı, son 15 sene içinde nükleer enerjiye olan yönelişi ciddi

boyutlarda azaltmıştır. Elektrik üretiminde nükleer enerjiden yararlanmadaki azalış

teknolojiye olan güvensizlikten değil, doğal gaz seçeneğinin enerji pazarına girmesinden

yani ekonomik nedenlerden kaynaklanmıştır. Ülkemizde ise bu durum, çeşitli çevrelerce

teknolojiye olan güvensizlikten ileri geldiği öne sürülerek çarpıtılmaktadır.

2020 yılma yönelik tahminlerde yer alan doğal gaza yönelişteki hızlanma (2000 yılma

göre yaklaşık 4 kat) beraberinde gaz fiyat artışlarım da getirecektir. Dışa bağımlılığı artıran

doğal gaz kullanımının 2000'Ii yılların projeksiyonlarındaki hızla artan payı, doğal gazı

ellerinde bulunduran bazı ülkelerin fiyat politikalarında meydana gelebilecek

değişiklikler nedeniyle ekonomik bir tahmin olmayabilir. Ayrıca 2020 yılma kadar doğal

gaza olan bu yoğun talebin 1970'li yıllardaki petrol krizine benzer bir doğal gaz krizini

beraberinde getirmesi de çok olası bir durumdur ve enerji planlarımızı yaparken bu

hususu mutlaka göz önüne almak durumundayız. 1974 petrol krizinin ülkemizde

yarattığı olumsuz sonuçlar hala daha belleklerimizde tazeliğini korumaktadır.

Dünyanın karşılaşabileceği böyle bir enerji krizine karşı önlem almak, bugünkü karar

mekanizmalarının sorumluluğudur.

Önümüzdeki 15 yıl içinde, ülkemiz, enerji üretiminde gittikçe daha çok bağımlı hale

geleceği doğal gazın fıyatlandırma politikasından kaynaklanacak ciddi sorunları güvenilir

enerji sağlama kriteri çerçevesinde ele almak ve düşünmek zorundadır. Unutulmamalıdır ki,

Avrupa Birliği ülkelerinde de, 1990 yılından bu yana kişi başına düşen gaz tüketimi % 33

artmıştır ve bu ülkeler bu bağlamda güvenilir enerji sağlama kriterini -ki bu kriter enerji

planlamacıları için stratejik bir kriterdir- göz ardı etmektedir. Ancak, yıllık enerji talebi

genelde az olan Avrupa Birliği ülkelerinin bu stratejik kriteri göz ardı etme politikası bu

ülkeler için kabul edilebilir bir yaklaşım olabilir. Buna rağmen Avrupa olası bir doğal gaz

krizinin etkilerini en aza indirgemek için, depolama teknolojileri üzerinde yoğun

araştırmalar yapmakta ve yatırımlarını planlamaktadır. Enerji talep hızı çok daha yüksek
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olan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için, bu durum, ciddi sakıncalar doğurabilir. Böyle

bir olasılığın siyasi sorumluluğunun bedeli taşınamayacak kadar ağırdır.

Nükleer enerjinin dünyadaki kullanımı gelişmiş ülkelerde azalırken, gelişmekte olan

ülkelerde bu enerji seçeneğine yöneliş artmaktadır. Özellikle Asya ülkelerinde (Çin,

Hindistan, Güney Kore, Tayvan) yeni nükleer santral projeleri planlanmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Bölgelere Göre Nükleer Enerji Üretiminin Gelişimi

Burada altı çizilmesi gereken husus, gelişmekte olan ülkelerin yıllık elektrik enerjisi

talebi % 5 - % 10 arasında (Türkiye'de yaklaşık % 10) değişmektedir. Bu bağlamda, Türkiye

gibi endüstrileşmekte olan ülkelerin enerjiye gereksinimi yüksektir ve enerji üretim

imkanlarının hepsini değerlendirmesi şarttır. Enerji üretim teknolojileri arasında, enerji yoğun

bir seçenek olan nükleer enerji, hem dışa bağımlılığı azaltma hem de güvenilir baz-yük

elektrik üretebilmesi bakımından en önde gelen tercihdir. Nükleer enerjide 10 senelik yakıtı

depolama ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırma imkanları vardır.

Fosil yakıtların ucuzluğu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önünde bir

engel olmakla beraber, özellikle Batı Avrupa'da, çevre koruma ve enterkonnekte şebekeden



uzaktaki küçük yerleşim bölgelerine elektrik sağlama amacıyla, küçük kapasiteli hidro,

biomas, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına hızla artan bir yöneliş söz konusudur.

Halen yemlenebilir enerji kaynaklarının (özellikle rüzgar ve güneş enerjisi) en önemli iki

sorunu; elektrik üretim maliyetinin yüksek oluşu ve verimliliklerinin düşük olmasıdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar enerjisi çevre uyumluluğu nedeni ile son

zamanlarda en çok rağbet gören enerji üretim teknolojisidir. Dünya elektrik enerjisi

üretiminde, hidroelektrik santrallarının dışında, diğer yenilenebilir kaynakların katkısı

% 1 'den azdır. Dünya'mn en fazla rüzgar enerjisinden yararlanan ülkesi 2000 MWC kurulu

rüzgar türbini gücüne sahip Almanya'dır ve halen elektriğinin % 1 'ini rüzgardan

karşılayabilmektedir. Ülkemizde de özellikle bölgesel elektrik kullanımında rüzgar

enerjisinden gittikçe artan oranlarda yararlanmak gerekmektedir.

Kalkınmanın vazgeçilmez gereği olan enerjinin temininde, ülkeler politikalarını

belirlerken sürdürülebilir kalkınmayla uyumlu olması gereken unsurları dikkate almak

zorundadırlar. Sürdürülebilir kalkınma; "bugünkü kuşakların yaşam kalitesini

yükseltirken, gelecek kuşaklara yaşam kalitesini yükseltme şansı verecek bir dünya

bırakmak" demektir.

Sürdürülebilir kalkınma mantığının uyum kriterleri;

- Çevresel uyumluluk,

- Kuşaklararası uyumluluk,

- Talepte uyumluluk,

- Sosyopolitik uyumluluk,

- Jeopolitik uyumluluk,

- Ekonomik uyumluluk

olarak sayılabilir. Enerji planlamaları, bu kriterlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve

aralarındaki hassas dengelerin gözönüne alınması ile yapılır.

Kişi başına elektrik enerjisi tüketimi OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık altıda biri

olan Türkiye, enerji politikasını belirlerken, sürdürülebilir kalkınma kriterlerine göz ardı

edemez. Türkiye, hem enerji üretim teknolojilerinin çeşitliliği hem de kaynak açısından dışa

bağımlılığın azaltılması bakımından elektrik enerjisi üretim portföyünde nükleer santrallara
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yer vererek, 2020 yılında; hidrolik ve yenilenebilir enerjiden % 28; kömürden % 25; doğal

gazdan % 31; petrolden % 7 ve nükleerden % 9 oranında faydalanmayı planlamaktadır. Bıı

plan çok yakın bir gelecekte (5-6 yıl) doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artış ve enerji

talebindeki yoğunluk nedeniyle revize edilecektir. Sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen

-veya hedeflemesi gereken- Türkiye için nükleer enerji, diğer yenilenebilir enerji

kaynaklarının yanında, siyasi bir tercih değil vazgeçilemez bir zorunluluktur. Burada

vurgulanması gereken en önemli husus Türkiye'nin siyasi anlamda Avrupa ülkeleri arasında

yer alırken gerek ekonomik göstergeler gerekse de yıllık enerji talebindeki artış çerçevesinde,

Çin, Hindistan, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan'ın içinde yer aldığı Asya

ülkelerine benzediği gerçeğidir. Söz konusu Asya ülkelerinde, 1990 yılından itibaren, yıllık

ortalama elektrik üretim kapasitesi büyümesi % 7,8 düzeyindedir (Türkiye'de her yıl yaklaşık

olarak % 8 - % 10 büyüme hedeflenmektedir) ve katı yakıt ağırlıklı elektrik enerjisi üretimi

nedeni ile COT emisyon oranı çok ciddi bir düzeyde seyretmektedir (1990 yılında bu yana

CO? emisyonu % 45 artmıştır). Bu durumda, Türkiye'nin önünde duran iki seçenek; bir

yandan güvenilir enerji kaynaklarına yönelirken diğer yandan Avrupa normlarına uygun CO?

salımı yapacak elektrik enerjisi üretim teknolojilerini tercih etmek veya Asya ülkelerinin

yaptığı gibi çevresel uyuma aldırmadan yüksek CO2 emisyonlu ithal kömür veya doğal gaza

dayalı teknolojileri seçmek.

Enerji politikamızı belirlerken dikkat edilmesi gereken husus Türkiye'nin enerji

üretim teknolojileri seçiminde, çevresel uyumluluk bağlamında, gelişmiş Avrupa

ülkeleri arasında yer almamızı sağlayacak bir politikanın izlenmesidir.

Çevresel Uyumluluk

Nükleer teknolojinin kullanılması, baz enerji üretiminde nükleer enerjinin alternatifi

olan fosil yakıtlı teknolojilerin sebep olduğu CO2 emisyonunun artışını önler. Yakıtın

çıkarılmasını, taşınmasını, işlenmesini, proseste kullanılmasını kapsayan elektrik üretim

zincirinden ortaya çıkacak olan CO? miktarı (kWsaat başına); kömür santrallarından 800-900

gram, fuel oil santrallarmdan 800 gram, doğal gaz santrallarından 400 gram civarında iken

nükleer enerjiden çıkan CO2 miktarı 20 gram civarında kalmaktadır (Şekil 2). Kömürün

kalitesine bağlı olarak kömür santrallarından çıkan CO2 miktarı, kWsaat başına, 1000 gr'ın

üzerine çıkabilmektedir.
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Şekil 2. Çeşitli Enerji Kaynaklarından Çıkan CO 2 Miktarı

Nükleer enerji seçeneğinin kullanılması, CO2 emisyonunu azaltmasının yanı sıra SO?

ve NOX emisyonlarını önlemede de etken bir rol oynayacaktır. Fosil yakıtlı santrallarda

kullanılacak olan desülfürizasyon ve denoksing gibi SO2 ve NOX emisyonunu önleyebilecek

ekipmanların kullanılması bu santrallarm maliyetini artırmaktadır ve sadece kirliliğin şeklini

değiştirmektedir. Ayrıca enerji hammaddesi açısından dışabağımlı olan ülkemizin

karşılaştığı, yakıt taşıma sırasında olabilecek, kazalar sonucu oluşan çevre kirliliği de önemli

boyutlardadır. Boğazlarda yaşanan tanker kazaları çevre açısından bizleri daima tedirgin

etmektedir. Avrupa Komisyonu 1999 Yıllık Enerji Raporu'nda da açıklandığı gibi, küresel

ısınmanın en önemli nedeni olan CO2 emisyonun gelişimine bakarsak; Dünya genelinde CO2

emisyonu 80'li yıllarda, kararlı bir biçimde, yılda % 1,3 oranından artmış, 1990 yılından

sonra bu artış hızı yılda % 1,1 düzeyinde kalmıştır. Diğer bir deyişle, 1990-1997 yıllan

arasındaki CO2 emisyon artışı % 8 olmuştur. 1997 yılında imzalanan Kyoto protokolü (2008-

2012 yılları arasında 1990 yılı emisyonunun % 5,2 altına çekmek) CO2 emisyonu sorununa

tüm insanlığın yararı için acilen bir çözüm getirecek mahiyettedir.
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Önlem alınmazsa, CO2 emisyonu Dünya'nın karşılaşabileceği en büyük çevre

felaketine neden olacaktır. Nükleer enerji CO2 emisyonu yapmadığından çevreye

uyumluluk bağlamında tercih edilmesi gereken bir teknolojidir.

1990 yılından itibaren Dünya'mızın hemen hemen tüm bölgelerinde CO2 emisyonu

artış göstermiş, Asya ve Orta Doğu gibi bölgelerde bu artış yıllık % 6 düzeyine kadar

çıkmıştır. 1990-1997 yılları itibari ile endüstrileşmiş ülkeler arasındaki en düşük CO2

emisyonu yıllık değişim oranı, % -0,1 ile Avrupa Birliği ülkelerinindir. Diğer bir deyişle bu

ülkelerde CO2 emisyonunda bir azalma gözlenmektedir. Bunun nedeni Avrupa Birliği

ülkelerinin enerji verimliliğini arttırma konusundaki uygulamaları ve nükleer enerji

kullanımıdır. Avrupa Birliği ülkelerinin dışında kalan OECD ülkelerinde ise -ki buna Türkiye

de dahildir- 1990 yılından bu yana yıllık CO2 emisyonu artışı % 1,7 olmuştur. Aynı şekilde,

ABD, Kanada ve Meksika'nın dahil olduğu NAFTA ülkelerinin yıllık CO2 emisyonu, 1990

yılından sonra, % 1,6 düzeyinde seyretmiştir. Özellikle Orta Doğu ve Asya ülkeleri en yüksek

CO2 emisyon artış hızına (yıllık % 6) sahip ülkeler olma özelliklerini korumaktadırlar ve bu

ülkelerin -nükleer enerji gibi- temiz enerji kaynaklarına yönelmelerinin temel sebebi

nükleer santrallarda CO2 emisyonunun olmamasıdır. Unutulmamalıdır ki, 1980-1997

yıllan arasında Asya ülkelerinin CO2 emisyonundaki artış % 148 olmuştur. Dikkat çeken bir

diğer husus, nükleer enerjiyi yoğun olarak kullanan Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin

toplam CO2 emisyon miktarı içindeki paylarının her geçen gün daha da azalmakta olduğudur;

1980 yılında Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin toplam içindeki paylan % 19 ve % 55,4

iken bu oranlar 1997 yılında, sırası ile, % 1.4,2, ve % 49,6'ya düşmüştür. Bu azahmda,

nükleer enerjinin kullanılmasının yanında, söz konusu ülkelerdeki enerji verimliliğini

arttırma çalışmaları ve kömüre göre daha az CO2 emisyonuna neden olan doğal gazın

kullanımının yaygınlaşması da etken olmuştur. Artık kimse sorumsuzca istediği kadar CO2

salamayacak ve atmosferi kirletemeyecek, karbon vergisiyle bunun bedelini ödeyecektir.

Ancak doğal gaz ile ilgili olarak şu hususu da ilave etmemiz gerekmektedir; Avrupa Birliği ve

OECD ülkeleri, genelde, doğal gaz ithalatçısı ülkeler statüsündedirler ve bu nedenle doğal gaz

üretim zincirinden meydana gelen CO2 emisyonları son kullanıcı olan bu ülkeler tarafından

dikkate alınmamakta sadece doğal gazın kullanımından ortaya çıkan CO2 emisyonunu dikkate

almaktadır. Bir diğer önemli konu da dünyadaki CO2 emisyonun sektörel bazda

değerlendirilmesidir; 1980-1996 yılları arasında yapılan çalışmalar göstermiştir ki elektrik

enerjisi üretiminin CO2 emisyonuna olan katkısı 1980 yılında % 28 iken bu oran 1997 yılında
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% 34'e çıkmıştır. Bu artışın temel nedeni gelişmekte olan ülkelerdeki hızla gelişen elektrik

arzıdır ve bu trend yakın gelecekte de devam edecektir. Ayrıca şu hususu da vurgulamalıyız

ki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki, elektrik enerjisi üretiminde katı yakıt kullanımı CCb

emisyonundaki katkıyı her geçen gün artırmaktadır.

Çevresel etkiler bakımından değerlendirildiğinde nükleer enerji santralları hakkında en

çok sözü edilen konular radyoaktif atıklar ve radyasyon sızmtısıdır. Nükleer enerjiden

kaynaklanan radyoaktif atıklar kontrollü olarak depolandıkları için çevreye herhangi bir

tehlike oluşturmamaktadır. Kaldı ki nükleer atık depolama teknolojisi günümüzde mevcuttur

ve önümüzdeki on yıl içinde başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde nihai atık depolama

teknolojisi uygulamalarına geçileceği kesindir. Dünyada teknolojik olarak çözülmüş olan

atık problemi, ülkemizde kasıtlı olarak çözümsüz gibi gösterilmekte ve toplumun

nükleer enerjiye karşı endişe duyması hedeflenmektedir. Gelişen teknoloji nükleer

atıkları bir çevre problemi olmaktan kurtarmıştır. Ülkemizde kurulacak olan bir nükleer

santralın yüksek radyoaktivite içeren yıllık kullanılmış yakıt miktarı yaklaşık 30 ton civarında

olacaktır. Diğer bir deyişle, bir nükleer santralın ömrü boyunca üreteceği yüksek

radyoaktiviteye sahip kullanılmış yakıt yaklaşık 1000 ton'dur. Eğer bu atıklar yeniden işleme

tabi tutulacak olursa bu santralın ömrü boyunca (40-50 yıl) üreteceği atık yaklaşık olarak 200

mJ (büyükçe bir salon) civarındadır. Önemli olan bu atığın bağımsız bir denetleme

otoritesinin de gözetimi altında güvenilir bir şekilde depolanabilmesidir ve günümüz

teknolojisi bunu başarabilecek düzeydedir. Buna karşın, örneğin, 1000 MWC gücünde bir

kömür santralının çevreye bıraktığı yılda 6,5 milyon ton CO?, 300.000 ton kül, 4000 ton

NOX ve 400 ton ağır metal neredeyse tamamen kontrol ve denetim dışındadır.

Sonuç olarak, nükleer enerji gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan ve

sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kriteri olan çevresel uyumluluk koşulunu

sağlayan bir teknolojidir.

Kuşaklararası Uyumluluk

Kuşaklararası uyumluluk açısından nükleer teknolojinin kullanılması, doğal gaz ve

petrol kaynağı olmayan ülkeleri enerji yoğunluğu yüksek olan nükleer yakıttan faydalanması

seçeneğine yöneltir. Aynı miktardaki enerji kaynağından elde edilecek olan enerji miktarı;
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1 kg kömür kullanarak 3 kWsaat,

1 kg petrol kullanarak 4 kWsaat,

1 kg uranyum kullanarak 50.000 kWsaat'tir.

Kullanılan yakıtın miktar olarak az olması nedeniyle çıkarılması, işlenmesi, taşınması,

depolanması gibi avantajları dikkate alınmalıdır. Tahmin edilen rezerv miktarı, stoklar,

kullanılmış yakıtın yeniden işlenmesiyle kazanılacak miktar, nükleer teknolojideki ilerlemeler

sayesinde tasarruf edilecek miktar da eklendiği zaman uzun yıllar yetebilecek nükleer yakıt

envanteri ortaya çıkmaktadır. Mevcut petrol, doğal gaz gibi kaynakların elektrik enerjisi elde

etme dışında diğer enerji tüketim sektörlerine kaydırılması enerji kaynaklarının daha akılcı

kullanımını sağlayacaktır. Dünya bu hızla elektrik elde etmek için gaz ve petrol tüketimini

sürdürürse, çok değil 20 sene sonra, petrol ve gaz satın alınması ekonomik olmaktan

çıkacaktır. Bizden sonra gelecek kuşakların petrol ve gaz tüketme şansı olmayacaktır.

Bu bağlamda vurgulanması gereken husus, nükleer enerji kullanımının, sınırlı

olan doğal gaz ve petrol kaynaklarının tükenmesini geciktireceğidir.

Talepte Uyumluluk

Talepte uyumluluk açısından nükleer teknolojinin kullanılması, baz enerji üretimine

cevap verebilir ve enerji temin güvenilirliği sağlar. İmalat, ticaret ve işletmenin sağladığı

ekonomik fırsatların neden olduğu şehirleşme süreci endüstrileşmeyi getirmektedir. Ankara,

İstanbul gibi metropolitan şehirlerin çok yüksek enerji taleplerini ancak merkezi baz-yük

üretimine sahip, nükleer enerji cevap verebilir. Bu tip metropollere fosil yakıtlardan veya

barajlardan elektrik üretmek veya uzaklardan taşımak her zaman mümkün ve ekonomik

olmayabilir. Nükleer güç reaktörleri ise böylesine enerji yoğun talepleri karşılayabilen tek

seçenektir. Gerek Avrupa'da gerek Amerika'da şehirleşme ve sanayileşmenin yoğun olduğu

bölgelerin elektrik gereksinimleri nükleer güç reaktörleri ile karşılanmaktadır. Ayrıca hidrolik

enerji, güneş, rüzgar enerjisi gibi iklim şartlarına bağlı elektrik üretim seçenekleri de merkezi

baz-yük üretimi için güvenilir seçenekler değildir. Ülkemizin yoğun enerji talebi gösteren

bölgelerinin ihtiyacı güvenilir bir şekilde nükleer enerjiden sağlanabilir. Gerekli önlemler

alındığı takdirde nükleer santral, yoğun elektrik talebi olan Marmara sanayi bölgesinde bile
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kurulabilir. "En pahalı enerji olmayan enerjidir" kuralı özellikle sanayi bölgeleri için

geçerlidir.

Sosyopolitik Uyumluluk

Sosyopolitik uyumluluk açısından nükleer teknolojinin kullanılması, kamuoyunun

doğru ve açık bir şekilde bilgilendirilmesini gerektirir. Medyada ve kamuoyunda, nükleer

teknolojiyle bağlantılı olup çözülmemiş olarak görülen problemler; yüksek seviyeli radyoaktif

atıkların depolanması, işletme güvenliği ve muhtemel nükleer silahlanma tehdididir. Ancak

kamuoyu görüşü sabit değildir ve mevcut alternatiflerle ilgili gerçekler, riskler ve sonuçlar

üzerine doğru olarak bilgilendirildikleri takdirde çok kısa bir sürede tamamen

değişebilecektir. Nükleer enerji bugüne kadar pek çok ülkede radyasyon riski yüzünden

güçlükler ve engellemelerle karşı karşıya kalmıştır. Nükleer teknolojide risk

değerlendirmeleri analitik yollarla yapılırken halkın risk algılaması daha çok duygusal

olmaktadır. Örneğin; insanlar havayolu seyahatini riskli bulup korkarken çok daha riskli olan

karayolu seyahatini tercih etmektedirler. Nükleer teknoloji ile ilgili olarak kamuoyunun

endişelerinin temelinde radyasyonun sağlık üzerindeki etkilerinden kaynaklanan korku

yatmaktadır. Radyasyon günlük hayatımızın bir gerçeğidir. Yıllık kişisel radyasyondan

etkilenme içerisindeki dünyadan saçılan radon gazının payı % 44'dur. Kozmik radyasyondan,

topraktaki ve vücudumuzdaki radyoaktif elementlerden kaynaklanan doğal radyasyonun etkisi

ise % 43 oranında olmaktadır. Geriye kalan % 11 'lik pay ise insan tarafından üretilen ve

genellikle tıbbi uygulamalardan kaynaklanan radyasyona aittir. Nükleer teknolojiye dayalı

faaliyetlerden kaynaklanan radyasyon % 0,006 oranında olup, ihmal edilebilir boyutlardadır.

Dünya'da işletilmekte olan ticari nükleer santralların rutin işletimlerinden kaynaklanan

radyasyonun insan sağlığına zararlı etkilerini kanıtlayan güvenilir hiç bir bilimsel çalışma

mevcut değildir. Dünyaca kabul görmüş yayınlar, nükleer tesislerin kanserden kaynaklanan

ölümlerle hiçbir ilgisi olmadığını ortaya koymaktadır. Gerçekten de, normal işletim

şartlarında, bakım personelinin aldığı yıllık doz Uluslararası Radyasyondan Korunma

Komitesi'nin kabul sınırının yaklaşık 1/100 katı iken çevrenin maruz kaldığı yıllık doz 1/100

ile 1/1000 katı arasındadır.

Nükleer güvenlik, bir nükleer tesiste çalışan personelin ve çevrede yaşayan

insanların, normal işletme ve kaza koşullarında, kabul edilebilir düzeyden daha yüksek
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radyasyon dozuna maruz kalmalarını önleyecek önlemlerin bütünüdür. Nükleer enerjiye

karşı oldukça önemli provakasyon konuları haline getirilmiş olan nükleer kazalar, nükleer

teknolojiyi güvenlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde hem tasarım hem de işletme

aşamalarında pek çok düzeltici önlemler almaya yönlendirmiştir. Uluslararası Atom Enerjisi

Ajansı'nm destekleriyle ve üye ülkelerin de aktif katılımıyla çok daha güvenli reaktör

tasarımlarını destekleyerek yeni bir güvenlik kültürü geliştirilmiştir. Nükleer enerji üretim

teknolojisi sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde güvenlik ve güvenilirlik bakımından 9000

reaktör işletim yılından fazla deneyimi ile kendisini kanıtlamış ve gelişmiş ülkelerin çoğunun

tercih ettiği ileri, olgun bir teknolojidir. Bu tesislerin güvenli ve kaliteli olması, inşaat

döneminden başlayarak işletmeden çıkartılmasına kadar ki bütün aşamalarında, belirlenen bir

disiplin içinde sürdürülen özel uygulamalarla sağlanır. Nükleer alanda bu uygulamalarla ilgili

esaslar, halkın sağlığını ve çevrenin korunmasını sağlayacak şekilde, yetkili düzenleyici

otoriteler/kurumlar (ülkemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) tarafından belirlenir ve bu

esaslar paralelinde sürdürülen tüm faaliyetler denetlenir. Bir nükleer santral, santralın

kurulacağı bölgedeki yerel koşullardan kaynaklanabilecek doğal olaylara karşı da

tasarımlanmaktadır. Akkuyu, sismik olarak Türkiye'nin tehlikesi en az olan bölgesinde yer

almaktadır ve yer lisansı verilirken Akkuyu ve çevresi için çok kapsamlı çalışmalar yapılmış

ve tarihsel deprem verileri temel alınarak kurulacak nükleer santralın tasarımına esas olan yer

hareketi değerleri tespit edilmiştir. Konuyu deprem büyüklüğü olarak ele alacak olursak;

santral sahasından yaklaşık 60 km uzaklıkta meydana gelebilecek Richter ölçeğine göre 8

büyüklüğündeki depreme karşı tasarımlanacak olan nükleer santral bu büyüklükte bir deprem

olması halinde güvenli bir şekilde durdurulacak ve reaktör kalbi soğutulacaktır. BöyLe bir

deprem 1998 yılında Adana'da meydana gelen depremden yaklaşık olarak 100 misli daha

fazla enerji açığa çıkarır. Unutulmamalıdır ki, bir nükleer santral, fay hattının üzerinde

olmamak şartı ile, her deprem büyüklüğüne göre tasarımlanabilir (Japonya'da olduğu gibi) ve

böylece deprem nedeni ile çevre ve insan üzerinde bir risk oluşmaz.

Sonuç olarak bir nükleer santralı enerji talebinin yoğun olduğu bir bölgeye =bıı

bölgede deprem riski yüksek bile olsa bedelini ödeyerek- kurmak mümkündür. Deprem

nükleer güç reaktörleri için sadece kuruluş maliyetini etkileyen ekonomik bir girdidir.

Örneğin; deprem riskinin yüksek olduğu İstanbul yakınlarında bir nükleer güç

reaktörünün kurulması, Akkuyu'da kurulacak olan nükleer güç reaktöründen daha

pahalıya mal olacaktır. Unutulmamalıdır ki; Dünya'da deprem riski en yüksek bölge
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olan Japonya'da 53 nükleer reaktör depremden zarar görmeden senelerdir enerji

üretmektedir.

Jeopolitik Uyumluluk

Jeopolitik uyumluluk açısından nükleer teknolojinin kullanılması, kaynak ve ülke

çeşitliliği bağlamında enerji güvenilirliğini sağlamak için şarttır. Sadece 30 ton yakıtla bir yıl

boyunca 1000 MW (4 ünitesi olan Keban barajının toplam kurulu gücü tam kapasiteyle

çalıştığı takdirde 1330 MW'tir ve kapladığı alan 1000 MW'lik bir nükleer santralın

kaplayacağı alanın 250 katından fazladır) gücünde bir nükleer santraldan elektrik temin etmek

nükleer teknolojiyi seçmemiz için yeterli bir nedendir. Ayrıca uzun yıllar boyunca

kullanılacak yakıtı depolayabilirle imkanı, kaynakları sınırlı olan ülkemizin enerji temininde

sürekliliği sağladığından diğer bir tercih sebebidir. Bir nükleer güç reaktörünün 10 yıllık

yakıtı depo edilebilir ve dışa bağımlılık ortadan kaldırılabilir. Ülkemiz, doğal gaz, petrol,

hatta, yerli kömürümüzün düşük ısıl değerlerinden dolayı ithal kömür kullanıldığından, dışa

bağımlıdır. Üstelik bu yakıtlar nükleer yakıt kadar yoğun enerji kaynağı olmamaları sebebiyle

depolanmaları daha zordur. Doğal gazın ve petrolün boru hatlarıyla çeşitli ülkelerden geçerek:

gelmesi ya da petrolün tankerlerle taşınması yakıt temini konusunda riskler getirmektedir.

Nükleer teknolojinin kullanılmasının politik bir kararsızlıktan kaynaklanan bir riski yoktur.

Ayrıca nükleer silahların yayılmasını arttıracağı veya muhtemel terörist saldırıların ortaya

çıkacağı endişesi de gereksizdir. Ülkemizin nükleer silah yapma gibi ne politik ne de

teknolojik bir projesi vardır. Zira ülkemiz, "nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla

kullanılmasına ve nükleer silahsızlanmaya" yönelik anlaşmaları imzalamıştır. Kaldı ki

nükleer silah yapmak için bir nükleer güç reaktörüne de gerek yoktur (komşumuz İrak

senelerdir, reaktörü olmadan nükleer silah üretmek için umutsuzca çalışmaktadır),

çünkü nükleer santrallar nükleer silah yapımı için uygun tesisler değildir. Nükleer

silahların hammaddesi plütonyumdur ve nükleer enerji üretiminde ortaya çıkan kullanılmış

yakıt içindeki plütonyumu kullanılmış yakıttan ayrıştırmak için çok özel ve hassas bir

teknoloji gerekmektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki, plütonyum Uluslararası Atom Enerjisi

Ajansı'nm sürekli denetimi altındadır.

Nükleer santrallara silah yapımında kullanılabilir endişesi ile karşı çıkmanın

bilimsel bir mantığı yoktur. Nükleer santrallar sadece barışçıl amaçlarla kullanılan

enerji üretim tesisleridir.
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Ekonomik Uyumluluk

Ekonomik uyumluluk açısından nükleer teknolojinin kullanılması, santralın işletme

dönemi boyunca maliyetinin fazla değişmemesi demektir. Nükleer santrallarda, inşaat

süresinin uzun olması ve güvenlik felsefesinin önemli olması yatırım maliyetini arttırmaktadır

ancak işletme maliyeti ve yakıt maliyeti yüksek değildir. Elektriğin kWsaatini 3,63 cent'e

üreten bir nükleer güç santralının kapital maliyeti, toplam maliyet içinde % 63 gibi bir paya

sahipken, elektriğin kWsaatini 3,34 cent'e üreten bir gaz yakıtlı kombine çevrim santralında

bu oran % 18 dir. Elektrik üretim maliyeti içinde yakıtın payı nükleer santralde % 12 iken,

gaz yakıtlı kombine çevrim santralinde % 68 olmaktadır. Ancak bu sonuçlan değerlendirirken

doğalgazdan elektrik üretimi maliyetinin % 60'mdan fazlasını yakıt maliyetinin

oluşturduğunu ve bu durumun da yakıt fiyatlarındaki değişime duyarlılığı önemli ölçüde

arttırdığını gözden kaçırmamak gerekir. Fosil yakıtların (doğal gaz, kömür) birim fiyatı iki

misline çıktığında termal santrallardan üretilen elektriğin maliyeti % 60 artarken, nükleer

yakıtın fiyatı aynı oranda arttığında nükleer santrallardan elektrik üretim maliyeti ancak % 10

artış göstermektedir. Dolayısıyla nükleer güç reaktörlerinden üretilen elektriğin fiyatı

yakıt fiyatına aşırı bağımlılık göstermemektedir. Bu özelliğiyle nükleer santrallar,

sürdürülebilir kalkınma hedefi içinde, piyasalardaki yakıt fiyatı değişikliklerine karşı

bir güvence olarak enerji portföyünde önemli bir yer tutmaktadır. Doğal gaz açısından

dışa bağımlılık işletme dönemindeki maliyeti çok fazla etkilemektedir. Doğal gaz, petrol,

kömür gibi enerji yoğunluğu daha düşük olan kaynaklar için elektrik üretimi sırasında fiyat

dalgalanmaları santral işleticisini çok fazla etkileyecektir. Oysa nükleer yakıt fiyatlarında

yüksek artışın beklenmediği olabilecek artışın da üretim maliyetini çok etkilemeyeceği

gerçektir. Pek çok ülkede enerji sektörü, ekonominin büyümesine katkısı olan sektörlere

elektrik satışını desteklemek için devlet tarafından sahiplenilen bir tekel olmuştur. Bu

durumda sınırlı devlet fonlarını eğitim ve sağlık gibi diğer ihtiyaçlarla birlikte kullanmak

zorunda olan enerji sektörü doğal olarak düşük maliyetli projelere yönelmiştir. Kapital

sıkıntısı çeken pek çok ülkede nükleer, yüksek yatırım maliyeti sebebiyle, uzun vadede

ekonomik avantajlarına, enerji güvenliği ve çevresel katkılarına rağmen tercih edilemeyen bir

enerji alternatifi olmuştur. Nükleer enerjinin sürdürülebilir kalkınma içinde diğer

santrallarla ekonomik açıdan rekabetini sağlamak için kapital maliyetini azaltacak

standart santral kurma politikasının yerleşmesi gerekmektedir. Böylece projelendirme

ve lisanslama maliyeti düşecektir. İnşaat ve Iisanslama süresini azaltması açısından,
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kurucu, işletici, lisanslayıcı gibi organizasyonların da birlikte uyum içinde çalışmaları

gerekmektedir. Türkiye böyle bir politikayı mutlaka gerçekleştirmelidir.

Diğerleriyle karşılaştırıldığında düşük birim üretim maliyeti (işletme, bakım ve

yakıt maliyeti) nükleer enerjinin en önemli avantajıdır. 1996 yılında Amerika'da birim

üretim maliyetlerine (kuruluş maliyeti hariç) bakıldığında; atık depolama ve tesis

söküm giderleri de dahil olmak üzere nükleerden elektrik üretimi 1,91 cent/kWsaat,

kömürden 1,83 cent/kWsaat, doğal gazdan 3,38 cent/kWsaat, petrolden 4,14

cent/kWsaat olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak diyebiliriz ki; enerji planlamaları yapılırken, sürdürülebilir

kalkınma kavramı göz önüne alındığında, nükleer enerji seçeneği göz ardı

edilmemelidir. Ülkemizin nükleer teknoloji ile tanışması, hem enerji üretim

seçeneklerinin çeşitlendirilmesini sağlayacak hem de yüksek kalite ve güvenlik

anlayışının ülkemize girmesine yol açacaktır. Diğer yandan, enerji kompozisyonumuz

içinde nükleer enerjinin yer alması dışa bağımlılığımızı azaltacak ve çevreyle uyumlu

bir teknolojiyi kullanma olanağı sağlayacaktır.
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GİRİŞ

Kalkınmanın en önemli girdilerden biri olan enerji, küreselleşmenin de etkisi ile alman

ve satılan bir meta haline gelmiştir. Enerjiyi ucuza üretmek ve kullanmak kadar çevre ve insan

sağlığını gözeterek enerji üretimi yapmak, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde kaçınılmaz

olmuştur. Enerji üretim seçenekleri arasında bir tercih yaparken ülke geleceğini ipotek altına

almaktan kaçınılmalıdır. Bu duruma en iyi örnek doğal gazda yaşanılan sıkıntılardır..

Şimdiden toplam elektrik enerjisi içindeki payı % 25'i bulan doğal gaz kullanımı, ülkemizi

dışa bağımlı hale getirmektedir. Önümüzdeki 20 yıl içinde doğal gaz üreticilerinin, dünyadaki

yoğun talep karşısında petrole benzer bir fıyatlandırma stratejisini benimseyecekleri tahmin

edilmektedir. Doğal gaz talebinin yoğunlaşacağı 2008 yılından sonra, büyük bir olasılıkla

1974 petrol şokuna benzer bir doğal gaz şoku yaşanacaktır. Ülkemiz olası bir krizin

önlemlerini şimdiden belirlemek ve almak durumundadır. Bu nedenle, 1970'li yıllarda

karşılaşılan ve ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen petrol krizi benzeri bir sorunla

karşılaşmamak için enerji planlarının uzun vadeli bir stratejiye dayandırılması şarttır. Sınırlı

kömür ve hidrolik kaynaklarımız düşünüldüğünde, nükleer enerji, hem dışa bağımlılığımızı

azaltmakta hem de bizden' sonraki nesillere temiz çevre bırakma sorumluluğumuzu yerine

getirmede en uygun seçeneklerden biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Nükleer teknoloji, yüksek kalite standartları ile çalışan bir teknolojidir ve kurulacak

nükleer santral yüksek teknolojilere geçiş sürecinde olan Türk sanayisine önemli bir avantaj

sağlayacaktır. Ayrıca, nükleer teknolojiyi kullanan ve bu teknolojiye sahip olan ülkeler

arasına girmek, hiç şüphesiz ülkemizin uluslararası itibarını artıracaktır. Dünyadaki nükleer

enerji kullanımının son on yılda azalma göstermesi, kişi başına düşen enerji üretimi yüksek ve

yıllık elektrik enerjisi talep artışları az olan endüstrileşmiş ülkelerin, enerji üretimindeki

nükleer payın nispeten azalması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Talebin az olduğu bu

ülkelerde sadece nükleer enerji değil, diğer enerji yatırımları da önemli ölçüde azalmıştır.

Buna karşın gelişmekte olan ülkeler nükleer enerjinin kullanılmasında daha kararlı politikalar

takip etmektedir. Gelişmekte olan Türkiye'nin de aynı kararlı politikaları takip etmesi

gereklidir. Ülkemizdeki elektrik enerjisi tüketiminin OECD ortalamasının çok altında olduğu

düşünüldüğünde, nükleer enerjinin, 2000'li yıllarda kalkınma hızımızı artırmada temel bir

girdi olacağı ortadadır. Unutulmamalıdır ki nükleer enerji, çevreyle uyumlu ve üretim

maliyeti bakımından da diğer bazı enerji üretim teknolojilerine göre daha ucuz bir seçenektir.



BOLUM 1

DÜNYA ENERJİ DURUMU VE

GELECEĞE YÖNELİK PLANLAR

Üçüncü bin yıla girerken, dünyadaki nüfus artışı ve endüstrileşme sürecine bağlı hızlı

enerji talep artışına cevap verebilecek kapsamlı bir enerji planlaması gerekmektedir. Hızla

artan talebi karşılarken, çevreyle uyumlu enerji kaynaklarına yönelmek de önemlidir. Bu

bağlamda nükleer enerji, önemli bir enerji üretim seçeneğidir. Ayrıca çevre uyumlu olması

nükleer enerjiye olan ilgiyi gelişmekte olan ülkelerde artırmaktadır. Dünyadaki enerji talebi

ve nüfus artışı hızlarının geçen yüz elli yıllık gelişimi değerlendirildiğinde, enerji tüketiminin

nüfusa oranla daha hızlı arttığı sonucu çıkmaktadır. Dünyada kişi başına düşen enerji sürekli

bir artış eğilimi içindedir. Enerji talep tahminleri konusunda yapılan incelemelerde, 2020

yılındaki enerji talebinin bugünkü enerji talebine göre % 65, 2050 yılındaki enerji talebinin

ise % 250 daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda söz konusu enerji talep

artışının sürdürülebilir kalkınma amaçlan doğrultusunda hangi enerji kaynaklarından

sağlanacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bugünkü birincil enerji kaynağı kullanım

kompozisyonunu, "bugünkü halin devamı (bııssiness-as-usual)" yaklaşımı ile 2020 yılına

götürdüğümüzde Şekil 1.1'deki tablo ortaya çıkmaktadır. Bu tabloya göre, fosil yakıtların

kullanımı 2000 - 2020 yıllan arasında yaklaşık 1,5 kat artarken, nükleer ve yenilenebilir

kaynaklardan elde edilecek enerji hemen hemen sabit kalacaktır.

Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme beraberinde yüksek elektrik enerjisi talebini de

getirmektedir. 1995 ve 2020 yıllarındaki birincil enerji kaynaklarının bölgesel kullanım

paylarına baktığımızda (Şekil 1.2), endüstrileşmiş OECD ülkelerindeki birincil enerji üretimi

payının, nüfusun artmaması ve enerji yoğun sanayileşmenin terk edilmesi nedeniyle,

% 54'ten (1995 yılı itibari ile) 2020 yılında % 42'ye gerilemesi beklenmektedir. Buna karşın,

daha fakir ve nüfusu fazla ülkelerin enerji üretimindeki payının, aynı süreçte, % 46'dan

% 58'e çıkacağı öngörülmektedir. 1995-2020 yılları arasındaki enerji talebi artışında OECD

ülkelerinin payı % 23 olarak öngörülürken diğer ülkelerin payının % 77 olacağı tahmin

edilmektedir. OECD ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki nüfus ve enerji tüketimi

ilişkisi ise ters orantılıdır (Şekil 1.3).
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Dünya nüfusunun % 20'sine sahip OECD ülkelerindeki enerji tüketimi toplam

tüketimin % 50'sinden fazla olmasına karşın, dünya nüfusunun yaklaşık % 75'ine sahip

gelişmekte olan ülkelerdeki talep % 30 düzeyinde kalmaktadır. Bu durum, Türkiye gibi

gelişmekte olan ülkelerin endüstrileşme yolunda hızla ilerleyebilmesi için daha fazla enerji

üretme gereğini ortaya çıkarmaktadır. Burada altı çizilmesi gereken bir başka husus da

dünyada üretilen enerjinin yaklaşık olarak yarısını tüketen OECD ülkelerinin enerji üretim

teknolojilerine de sahip ülkeler olduğu gerçeğidir. Bir başka deyişle, gelişmekte olan ülkelerin

çoğu, gelecekteki enerji üretimlerini OECD ülkelerinden satın alacakları teknolojiler ile

sağlamak zorundadır.

Gelişmişlik düzeyinin kriterlerinden sayılan kişi başına düşen elektrik enerjisi

tüketimine baktığımızda ise (Şekil 1.4); 1996 yılı değerleri 16413 kWsaat/kişi ile Kanada'nm

başı çektiğini göstermektedir. OECD ortalaması 7501 kWsaat/kişi düzeyindedir ve yaklaşık

1300 kWsaat/kişi tüketime sahip Türkiye'nin kişi başına düşen tüketiminin beş mislinden

fazladır. Kalkınmanın göstergesi sayılan kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimini, dünya

ortalamasına (2300 kW/kişi) yaklaştıramadığımız sürece ülkemizin kalkınmış ülkeler sınıfına

dahil olduğunu söylemek çok güçtür.



1996 Yıh Kişi Başına Elektrik Enerjisi
Tüketimi
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Şekil 1.4. 1996 Yılı Kişi Başına Elektrik Enerjisi Tüketimi [3]

1998 yılı itibari ile dünya elektrik enerjisi üretiminin yakıt tiplerine göre dağılımı

Şekil 1.5'de gösterilmektedir. Buna göre, fosil yakıtların toplam elektrik enerjisi üretimindeki

payı % 64'tir. Çok sınırlı bir kapasiteye sahip olan hidroelektrik üretiminin payı % 19 ve

nükleerin payı % 16 dolaylarındadır. Yenilenebilir kaynakların (jeotermal, rüzgar, güneş) payı

ise % 1 'in altında kalmaktadır.



Nükleer Jeotermal+Rüzgar
%1

Hidro

Isıl
(kömür, petrol, gaz)

%64

Şekil 1.5. 1998 Yılında Yakıt Tiplerine Göre Dünya Elektrik Enerjisi Üretimi [4]

Fosil yakıtların ucuzluğu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önünde bir

engel olmakla beraber, özellikle Batı Avrupa'da, çevre koruma ve enterkonnekte şebekeden

uzaktaki küçük yerleşim bölgelerine elektrik sağlama amacıyla, küçük kapasiteli hidro,

biomas, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına hızla artan bir yöneliş söz konusudur.

Halen yenilenebilir enerji kaynaklarının (özellikle rüzgar ve güneş enerjisi) en önemli iki

sorunu; elektrik üretim maliyetinin yüksek oluşu ve verimliliklerinin düşük olmasıdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar enerjisi çevre uyumluluğu nedeni ile son

zamanlarda en çok rağbet gören enerji üretim teknolojisidir. Dünya elektrik enerjisi

üretiminde, hidroelektrik santrallanmn dışında, diğer yenilenebilir kaynakların katkısı % 1 'in

altındadır. Dünya'nm en fazla rüzgar enerjisinden yararlanan ülkesi 2000 MWe kurulu rüzgar

gücüne sahip Almanya'dır ve halen elektriğinin % l'ini rüzgardan karşılayabilmektedir.

Ülkemizde de özellikle bölgesel elektrik kullanımında rüzgar enerjisinden gittikçe artan

oranlarda yararlanmak gerekmektedir.



BÖLÜM 2

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DURUMU VE

GELECEĞE YÖNELİK PLANLAR

1998 yılı itibarı ile Türkiye'nin kişi başına düşen 1386 kWsaat olan elektrik enerjisi

tüketimi, 7500 kWsaat olan OECD ortalamasının yaklaşık 1/5'ine karşılık gelmektedir.

Türkiye'nin elektrik enerjisi durumu, kurulu güç ve elektrik enerjisi üretiminde birincil enerji

kaynak payları bakımından, Çizelge 2.1 'de özetlenmektedir.

Çizelge 2.1. Türkiye'nin 1998yılında kurulu gücü, elektrik enerjisi üretimi ve

elektrik enerjisi üretiminde birincil enerji kaynak payları [5]

Katı Yakıtlar

Sıvı Yakıtlar

Taşkömürü
Linyit
Fuel Oil
Motorin
LPG
M afta

Diğer
(Sıvı kükürt, Kükürt keki, Prit, Odun,
Talaş vs)
Yenilenebilir Atık

Jeotermal
Rüzgar
Doğal Gaz
Çok Yakıtlı

Termik Toplam
Hidrolik Toplam
TOPLAM

Kurulu Güç
(MW)

335
6213,9
1225,4
219,2
34,2
53,2
13,8

8,6
15,0

8,7
4370,1
547,9
13036,3

10306,5

23351,5

Elektrik Enerjisi
Üretimi
(GWsaat)
2980,9
32706,6
7275,6
308,6
222,2
116,9
241,2

13,4
85

5,5
24837.5
—
68787,9

42229,0

111022,4

Elektrik Enerjisi
Üretiminde Kaynak
Paylan (%)
2,7
29,5
6,6
0,3
0,2
0,1
0,2

0,1

22,4
_
62

38

100

2010 yılı için yapılan tahminlerde, kurulu gücün yaklaşık üç misli artması gerekmektedir.

2020 yılında ise mevcut kurulu gücün yaklaşık olarak beş misli artacağı düşünülmektedir. Bu

plana göre 2020 yılındaki elektrik enerjisi üretim kompozisyonunun; hidrolik ve yenilenebilir

enerjiden % 28, kömürden % 25, doğal gazdan % 31, petrolden % 7, nükleerden % 9 şeklinde

olması beklenmektedir [6]. Söz konusu planın gerçekleştirilmesine paralel olarak nükleer



enerji santrallannm devreye girmesi ile hem enerji üretiminde çeşitlilik sağlanmış olacaktır

hem de dışa bağımlılığımız bir ölçüde azalacaktır.

Türkiye, klasik enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke değildir (Çizelge 2.2). Birincil

enerji tüketiminin yerli üretimle karşılanma oranı; 1996 yılında % 39,5 olarak

gerçekleşmişken 2000 yılında % 34,2, 2010 yılında % 27,6 ve 2020 yılında da % 26,3

düzeyine düşmesi beklenmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar verilerine göre, linyit ve

hidrolik potansiyelimizin tamamı kullanılsa yaklaşık olarak 250.000 GWsaat düzeyinde

elektrik enerjisi üretimi mümkün görülmektedir. Bu değer, elektrik enerjisi kapasite gelişimi

tahminlerine göre, 2010 ve 2020 yıllarında üretilmesi gereken yaklaşık 347.000 GWsaat ve

624.000 GWsaat düzeyindeki elektrik enerjisi miktarının altında kalmaktadır. Geriye kalan

miktarın bir kısmının (2020 yılı itibari ile % 9) 2020 yılma kadar gerçekleştirilecek nükleer

santral projeleri ile sağlanması ülkemizin diğer ülkelere -özellikle doğal gaz üreticisi

ülkelere- olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltabilecektir. Ayrıca, Türkiye'de bulunan linyit

yataklarının kalorifık değerinin genelde düşük olması nedeni ile meydana gelen çevre kirliliği

ve sera gazı üretimi de uzun vadeli bir nükleer program ile azaltılabilecektir. Bunun yanında,

rüzgar türbinleri ile elektrik enerjisi üretimi -bölgesel nitelikli bile olsa- olabildiğince

artırılmalıdır.

Çizelge 2.2. Türkiye 'nin Enerji Kaynağı Potansiyeli [6]

Kaynaklar
Taşkömürü
(Milyon Ton)
Linyit
(Milyon Ton)
Asfaltit
Bitümler
Hidrolik
(GWsaat/yıl)
Ham Petrol
(Milyon Ton)
Doğal Gaz
(Milyar m')
Doğal Uranyum
(Ton)
Toryum
(Ton)
Jeoteımal
(MW/yıl)
Elektrik
Termal
Güneş
Elektrik
İsı

Görünür
428

7339

45
555
123799

48,4

8,8

9129

380000

200
2250

Muhtemel
449

626

29
1086

Mümkün
249

110

8

4300
28850

Toplam
1126

8075*

82
1641
123799

48,4

8,8

9129

380000

4500
31100

8,8
26,4

300 Milyon ton belirlenmiş ve potansiyel kaynak dahil değildir



BOLUM 3

DUNYA'DA NÜKLEER ENERJİNİN DURUMU

Ülkeler, enerji politikalarını belirlerken, enerji arz/talep dengesi, enerji kaynaklan,

dışa bağımlılık, coğrafi durum, nüfus artış hızı, finansman durumu gibi faktörlerin yanında

enerji kaynaklarında yedeklilik, çeşitlilik gibi değişkenleri de dikkate almaktadır. Bu nedenle

her ülkenin kendine özgü bir enerji politikası bulunmaktadır. Konu bu çerçevede

değerlendirildiğinde, nükleer enerjiyi kullanan bazı ülkelerin bu enerji türünden

vazgeçtiklerini söylemek yanıltıcıdır. Bir enerji türünden yararlanma oranındaki değişiklikler

dinamik enerji politikaları çerçevesinde doğal karşılanmalıdır ve bu durum her enerji üretim

teknolojisi için geçerlidir.

Halen dünyada toplam kurulu gücü 352 GWe olan işletme halindeki nükleer

santrallarm sayısı 436 (Çizelge 3.1) ve bunlardan üretilen toplam elektrik enerjisi yaklaşık

2395 TWsaat'tir (Türkiye elektrik üretiminin 20 katından fazla). Bu değer dünyada üretilen

elektrik enerjisi miktarının % 16'sma karşılık gelmektedir; bir başka deyişle yanan her 5

lambadan birinin enerjisi nükleer güç reaktörlerinden sağlanmaktadır.

1996 yılında kişi başına ortalama elektrik tüketimi OECD ülkelerinde yaklaşık 7500

kWsaat, dünyada yaklaşık 2230 kWsaattir. Dünyada üretilen elektriğin yaklaşık % 64'ü fosil

yakıtlardan, % 16'sı nükleerden, % 19'u hidrolikten, % 1'i diğer yenilenebilir enerji

kaynaklarından karşılanmaktadır. 1998 yılında dünyada toplam 13950 TWsaat elektrik

enerjisi üretilirken, bunun 8839 Twsaat'i OECD ülkelerinde üretilmiştir. OECD ülkelerinde

üretilen elektriğin yaklaşık % 59'u fosil yakıtlardan, % 24'ü nükleerden ve % 15'i hidrolikten

elde edilmektedir. Dünyada nükleer enerjiden üretilen elektriğin % 83'ü OECD ülkeleri

tarafından sağlanmaktadır (Çizelge 3.2). CO? emisyonuna neden olmayan nükleer enerji

kullanımı ile bugüne kadar önlenen CO2 miktarı; OECD ülkelerinde 1600 milyon ton, dünya

genelinde 1900. milyon ton civarındadır. Dünyada nükleer enerji kullanımı sonucunda önlenen

1900 milyon ton CO9, 1000 MWe gücündeki 300 kömür santralının yıllık CO2 emisyonuna

karşılık gelmektedir.



Çizelge 3.1. Dünyadaki Nükleer Reaktörler (31.12.1999) [7]

Ülkeler

Arjantin
Ermenistan
Belçika
Brezilya
Bulgaristan
Kanada
Çin
Çek Cum.
Finlandiya
Fransa
Almanya
Macaristan
Hindistan
Iran
Japonya
Kore Cum.
Litvanya
Meksika
Hollanda
Pakistan
Romanya
Rusya
G.Afrika
Slovak Cum.
Slovenya
İspanya
isveç
isviçre
İngiltere
Ukrayna
ABD
Toplam*

işletmede Olan
Reaktörler

Unite
Sayısı

2
1

7
1
6

14

3
4
4

59

20
4

11

53
16
2
2
1
1
1

29
2

6
1

9
11
5

35

16
104

436

Toplam
MWC

935
376

5712
626

3538
9998
2167
1648
2656

63103
22282

1729
1897

43691
12990
2370
1308
449

125
650

19843
1842
2408

632
7470
9432
3079

12968
13765
97145

351.718

inşa Halinde Olan
Reaktörler

Unite
Sayısı

1

1

7
2

2
4
4

1
1
4

2

4

38

Toplam
MWC

692

1229

5420
1824

606
2111
4515
3820

300
650

3375

776

3800

31.718

1999 da
Nükleerden

Sağlanan Elektrik
TW-saat

6,59
2,08
46,6
3,98

14,53
70,4
14,1

13,36
22,07

375

160,4
14,1

11,45

306,9
97,82

9,86
9,56

3,4
0,69
4,81

110,91
13,47
13,12
4,49

56,47
70,1

23,52
91,19
67,35
719,4

2394,6

%

9,04
36,4
57,7

1,3
47,1
12,7

1,2
20.8
33,1
75,0
31,2
38.3

2,7

36,0
42,8
73,1

5,0
4,0
1,2

10,7
14,4
7,4

47,0
36,2
31,0
46,8
36,0
28,9
43,8
19,6

Toplam işletme
Deneyimi

Yıl

42
32

163

17
107
419

20
54

83
1110

590

58
169

909
153
28
15
55
28

642

30
79

18
183
267

123
1203
238

2455
9414

Ay

7

J

7

9
2
->

5
8
4
2

7
2

2

8
1

6
1 1

->
j

6

6
J

"t

J

2

2
10
4

1
8

3

* Toplam içinde Tayvan değerleri dahildir. (4884 MWe gücünde 6 ünite işletmededir ve 1300 MWC gücünde 2

ünite inşa halindedir, 36,9 TW-saat nükleer enerji üretiminin toplam içindeki payı % 25,3'dür.

Brezilya'da Angra-2 santralında ilk yakıt yükleme işlemi tamamlanmıştır ve önümüzdeki iki ay içinde

devreye alınması beklenmetedir.
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Çizelge 3.2. 1998 'de Dünyada Nükleer Enerji [7,8]

Nükleer enerjiden faydalanan ülkeler

işletmedeki ünite sayısı

Nükleer kapasite (GWe)

Elektrik üretiminde nükleerin payı ( % )

Nükleer elektrik üretimi (TW saat)

Önlenen CO2 emisyonu (Mton CO2)

1990 emisyonlarının payı

Dünya

32

436

352

16

2430

1900

%9

OECD

16

348

295

28

2080

1600

%10

Dünya nüfusunun yaklaşık %75'ine sahip gelişmekte olan ülkeler, dünyada üretilen

elektrik enerjisinin ancak % 30'unu tüketirken, üretilen elektriğin % 65'ini tüketen OECD

ülkelerinde, nüfus artışının olmaması, verimlilik kazanımı, daha az enerji yoğun ekonomilere

yönelme enerji talebindeki artışı azaltmaktadır. Gelecek yirmi yılda elektrik talebinin dünyada

yıllık % 3, gelişmekte olan ülkelerde % 5 olacağı ve OECD ülkelerinin enerji tüketimindeki

payının % 42'ye, elektrik tüketimindeki payının % 46'ya ve nükleer enerji tüketimindeki

payının ise % 83'den %72'ye düşeceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 1 milyar nüfuslu

OECD ülkeleri dünya nüfusunun % 20'sine sahiptir. Nüfus büyümesinin ve ekonomik

büyümenin beklendiği gelişmekte olan ülkelerde, finansman, bilim ve teknoloji, bilgi ve

beceri ile kurumsal eksikliklerin OECD üyesi ülkelerin işbirliği ile karşılanabileceği

düşünülmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma modeli içinde nükleer enerjiden daha

çok yararlanmak durumundaki gelişmekte olan ülkeler, bu teknolojiyi OECD üyesi ülkelerden

almak durumundadır. 1998 yılı itibarı ile dünyadaki nükleer enerji kullanımının bölgelere

göre dağılımı Şekil 3.1'de verilmektedir.
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D Uzak Doğu
%19

HGüneydoğu Asya
ve Pasifik
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Güney Asya

%1

D Afrika

• Doğu Avrupa
%11

Kuzey Amerika
%32

D Güney Amerika
%1

D Batı Avrupa
%36 '

£e/a7 5. /. Yılında Bölgelere Göre Nükleer Elektrik Üretimi [4]

Dünyadaki nükleer enerji kullanımının son on yılda azalma göstermesi, kişi başına

düşen enerji üretimi yüksek, yıllık elektrik enerjisi talep artışları ise az olan endüstrileşmiş

ülkelerin enerji üretimindeki nükleer payın nispeten azalması sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Bunda etken olan nedenlerden ikisi; doygunluğa ulaşan endüstrileşmenin yanında, artan doğal

gaz kullanımı ve mevcut nükleer santrallarm ömürlerinin uzatılmasının günümüzde teknolojik

olarak uygulanabilir olmasıdır. Buna karşın, gelişmekte olan bazı ülkeler nükleer enerjinin

kullanılmasında daha kararlı politikalar takip etmektedir. Halen dünyada toplam elektrik gücü

31.718 MWe olan 38 adet nükleer güç reaktörü inşa edilmektedir.

2015 yılında, mevcut 352 GWe nükleer kapasitenin, alçak ve yüksek tahminlere bağlı

olarak, 370-500 GWC düzeyine çıkacağı ve kapasite artışının Asya-Pasifık ülkelerinde

yoğunlaşacağı tahmin edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise, enerji doygunluğu, nüfus artış

hızının az olması ve enerji yoğun sanayiden vazgeçilmesi sonucunda, nükleer enerjiye olan

talep gelişmekte olan ülkelerden daha az olacaktır.
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Nükleer enerjinin dünyadaki kullanımı gelişmiş ülkelerde azalırken, gelişmekte olan

ülkelerde bu enerji seçeneğine yöneliş artmaktadır [9]. Özellikle Asya ülkelerinde (Çin,

Hindistan, Güney Kore, Tayvan) yeni nükleer santral projeleri planlanmaktadır. (Şekil 3.2)

Burada altı çizilmesi gereken husus, bazı gelişmekte olan ülkelerin yıllık elektrik enerjisi

talebi % 5 - % 10 arasında (Türkiye'de yaklaşık % 10) seyrederken gelişmiş ülkelerin talep

artışının % 1 - % 3 düzeyinde kaldığıdır. Bu bağlamda, Türkiye gibi endüstrileşmekte olan

ülkelerin enerjiye gereksinimi yüksektir ve enerji üretim seçeneklerinin hepsini

değerlendirmesi şarttır. Enerji üretim seçenekleri arasında, enerji yoğun bir seçenek olan

nükleer enerji, hem dışa bağımlılığı azaltma hem de güvenilir baz-yük elektrik enerjisi üretim

teknolojisi olması bakımından en önde gelen seçeneklerdendir. Nükleer enerjide 10 senelik

yakıtı depolama ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırma imkanları vardır.
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Şekil 3.2. Bölgelere Göre Nükleer Enerji Üretiminin Gelişimi [10]



Gelişmiş ülkelerden bazılarının mevcut nükleer enerji programları aşağıda

sunulmaktadır:

ABD'de Nükleer Enerji Kullanımı: ABD'nin bugün, kurulu nükleer santral sayısı

104'tür ve kurulu nükleer gücü 97145 MWC düzeyindedir. Nükleer enerjinin üretilen toplam

enerjiye olan oranı yaklaşık % 20'dir ve son nükleer santral Mayıs 1996 tarihinde işletmeye

alınmıştır. Görsel ve yazılı basında çıkan haber ve yorumlar, ABD'de son 20 senedir hiç bir

nükleer reaktörün işletmeye alınmadığı şeklindedir. Böylesine yanlış bir bilgiden hareketle,

ABD'nin güvenlik nedenleriyle nükleer enerjiyi terkettiği yorumlan yapılmaktadır. Gerçek

bunun tam tersidir. ABD'de enerji, serbest piyasa ekonomisi içinde işlem görmektedir. Talep

varsa, malı ve ekonomik koşullar elverirse, nükleer santrallar da dahil her türlü elektrik

üretimi yapılır, başka bir sınır şartı yoktur.

KANADA'da Nükleer Enerji Kullanımı: Kanada'nın bugün, kurulu nükleer santral

sayısı 14'tür ve kurulu nükleer gücü 9998 MWC düzeyindedir. Nükleer enerjinin üretilen

toplam enerjiye olan oram yaklaşık % 12'dir ve son nükleer santral Haziran 1993 tarihinde

işletmeye alınmıştır. Halen 8 nükleer santral, işletici firmanın işletmeye yönelik sorunları

nedeni ile kapalı durumdadır ve 2000-2009 yılları arasında tekrar işletmeye alınmaları

planlanmaktadır. Kanada tarafından pazarlanan ve CANDU teknolojisi ile üretilen toplam

dört nükleer santral (1 santral G. Kore'de, 1 santral Romanya'da, 2 santral Çin'de), yapım

aşamasındadır. Bunların dışında Çin, Kanada'dan 2 nükleer santral daha satın almayı

planlamaktadır.

FRANSA'da Nükleer Enerji Kullanımı: Fransa, 59 adet işletmedeki nükleer santral ile

Avrupa'nın en önemli nükleer enerji üreticisidir. Fransa'nın toplam 63103 MWC kurulu

nükleer gücü bulunmaktadır. Toplam kumlu gücü içerisindeki nükleerin payı yaklaşık

%75'dır. Fransa aynı zamanda, nükleer enerjiye dayalı enerji ihracatçısı bir ülkedir: 1997 yılı

itibarı ile diğer Avrupa ülkelerine yaklaşık 70 TWsaat düzeyinde ihracat yapmıştır ve bu

ihracatın parasal değeri yaklaşık 3 milyar ABD Dolarıdır. Fransa'nın ürettiği enerjiyi ithal

eden ülkelerin başında İngiltere gelmektedir (17 TWsaat). İngiltere'yi, İsviçre ve İtalya takip

etmektedir. Ayrıca, Almanya da Fransa ile elektrik enerjisi alışverişinde bulunmaktadır. Bu

bağlamda, 2000'li yıllarda Fransa'nın enerji ihracatından dolayı giderek artan düzeyde

ekonomik kazanç sağlayacağı tahmin edilmekte ve bunu da nükleere dayalı bir enerji üretim

planı ile gerçekleştireceği düşünülmektedir. Fransa Parlementosu'nda, bugünlerde, "Nuclear
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Power International (NPI)" firmasının tasarladığı "European Pressurized Water Reactor"

tipi santralların ne zaman kurulacağı tartışılmaktadır.

İNGİLTERE'de Nükleer Enerji Kullanımı: İngiltere'de ise halen 35 nükleer santral

işletilmektedir ve toplam 12968 MWe kurulu güce sahiptir. Toplam enerji üretimindeki

nükleerin payı yaklaşık olarak % 29'dir. En son Mayıs 1995'de bir nükleer santralı devreye

sokan İngiltere halen elektrik ithalatçısı konumundadır ve enerji açığını Fransa'dan

karşılamaktadır.

ALMANYA'da Nükleer Enerji Kullanımı: Almanya1 daki durumu özetlemek gerekirse;

halen işletmede, 22282 MWC kurulu güce karşılık gelen, 20 adet nükleer santral

bulunmaktadır ve nükleer enerjinin toplam enerjideki payı % 31 düzeyindedir. En son

işletmeye alman santral Nisan 1989 tarihinde devreye girmiştir. Almanya'da yeni bir nükleer

santral yapmama kararı sadece politiktir ve çevreyi koruma, argümanı ile açıklanamaz. Bugün

Almanya Maki enerji üretiminde kömürün payı yaklaşık olarak % 55 düzeyindedir ve eğer

nükleerin payı gelecekte azaltılacak ise Almanya'nın önünde nükleer ağırlıklı üretim yapan

Fransa'dan daha çok enerji ithal etmek ve/veya CO2 emisyonunun çevre kirlenmesindeki

rolüne rağmen gelecekte kömür enerjisinin payını artırmak gibi iki seçenek bulunacaktır.

Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki, halen Almanya'nın enerji arz/talep düzeyi dengededir

ve bu nedenle ithalatını ihracat ile karşılayabilmektedir. Almanya'da enerji arz ve talebinin

dengede olmasının yaraşıra, enerji talebindeki yıllık artışın 2010 yılma kadar % 1 - % 1,5

gibi düşük bir oranda olması da dikkat çekicidir. Enerji talebindeki yıllık artışın düşük olması,

endüstrileşmenin doyuma ulaşması ve nüfus artışının az olması ile açıklanabilir ve bu

koşullara sahip bir ülkede, kurulu nükleer güce kuruluş maliyeti nedeniyle ilave yapma

konusundaki politik çekince bir ölçüde anlaşılabilir bir durumdur. Enerji üretim maliyeti

bakımında da nükleer enerji, Almanya'da, • 5 cent/kWsaat ile en ucuz enerji kaynaklan

arasındadır. Taş kömürü santrallarınm üretim maliyeti 7 cent/kWsaat, linyit santrallarınm

üretim maliyeti 5,5 cent/kWsaat, doğal gaz santrallarınm üretim maliyeti ise 5 cent/kWsaat

olarak verilmektedir.

JAPONYA'da Nükleer Enerji Kullanımı: Nükleer enerjiyi en yoğun kullanan

ülkelerden Japonya'da halen toplam 43691 MWC kurulu güce sahip 53 nükleer santral

işletmededir ve nükleerin toplanı enerji üretimindeki payı % 36'dır. İnşaa halinde, 45 15 MWC
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kurulu güce karşılık gelen dört nükleer santral bulunmaktadır. Halen, Japonya'nın enerji

üretimi ile tüketimi dengededir.

İSVEÇ'te Nükleer Enerjinin Kullanımı: İsveç'te halen işletilmekte olan 11 nükleer

santral bulunmaktadır ve bunların toplam kurulu gücü 9432 MWe kadardır. Toplam elektrik

enerjisi içindeki nükleerin payı yaklaşık % 47 düzeyindedir. Diğer kaynakların dağılımı ise;

yaklaşık % 40 hidro, % 10 fosil olarak verilmektedir. 1980 yılında yapılan referandumda,

ekonomik kabul edilebilir yenilenebilir enerji üretim seçenekleri uygulamaya geçirilmek

kaydı ile bütün nükleer santralların kapatılmasına karar verilmiştir. Aynı yıl, Parlamento,

nükleer santralların kapatılmasının 2010 yılma kadar tamamlanmasını öngörmüştür. Bu

kararda en yeni ünitenin ömrü (yaklaşık 25 yıl) göz önüne alınmıştır. Fakat henüz bu konuda

herhangi bir uygulamaya (nükleer santralları kapatma veya onları başka enerji üretim

teknolojileri ile ikame etme gibi) geçilmemiştir. 1994 yılında atanan bir Enerji Komisyonu,

1995 yılının sonunda hazırladığı raporda 2010 yılı itibarı ile nükleer santralların

kapatılmasının ekonomik olarak ve çevre açısından olanaksız olduğunu rapor etmiştir. Ayrıca

1996 ve 1997 yıllarında yapılan kamuoyu yoklamalarında halk % 80 ve % 70 oranında,

güvenlik standartlarına uyulması şartı ile, nükleer enerjinin yanında yer almıştır. Kişi başmn

düşen elektrik enerjisi tüketiminde dünya ortalamasının çok üzerinde olan İsveç'te (yaklaşık

17 PvTWsaat/kişi), çevre ve ekonomiklik göz önüne alındığında, nükleer enerjinin alternatifini

bulmak pek de kolay olmamaktadır. Çevre koruma politikası yeni hidroelektrik santrallarınm

yapılmasına izin vermemekte ve bu durumda nükleer enerjinin alternatifleri enerji tasarrufu,

gaz santralları, yenilenebilir kaynaklar ve ithalat olarak görülmektedir. 1997 yılı itibarı ile

İsveç'in enerji politikası, işletilmekte olan nükleer santralların çoğunun devrede kalması

yönündedir. En son kapatılan kaynar sulu BARSEBECK santralı, 1975 yılında işletmeye

alınmıştır. Bu santralın kapatılmasının ana nedeni, reaktör kalbi erimesine neden olabilecek

kaza olasılığının 10"4/yıl mertebesine çıkmış olmasıdır. Normalde bu tip kaza olasılığının

yakşaiık olarak 10"6 /yıl mertebesinde olması gerekmektedir. Ayrıca, malzeme yorgunluğu

sorunu da bu santralın kapatılmasmdaki bir başka nedendir.
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BÖLÜM 4

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE NÜKLEER ENERJT

Çağımızda "sürdürülebilir kalkınma" kavramı, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma

politikalarında tartışılmakta olan temel bir olgudur. Sürdürülebilir kalkınma;

"bugünkü kuşakların yaşam kalitesini yükseltirken, gelecek kuşaklara

yaşam kalitesini yükseltme şansı verecek bir dünya bırakmak"

demektir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın yanısıra daha iyi bir yaşam kalitesi için de enerji

vazgeçilmez bir unsurdur. Gelecek kuşakların temiz bir çevre ve yeterli enerji kaynakların;)

sahip olması için enerji planlamalarında sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemek

gerekmektedir.

Fosil yakıtlar global enerji kullanımının % 77'sini oluşturmaktadır; bu rakam gelişmiş

ülkelerde % 90'lara varmaktadır. Ticari olmayan enerji (temel olarak odun, bitki artıkları,

hayvan gübresi gibi geleneksel yakıtlar) global yakıt içerisinde % 12'lik bir paya sahiptir ve

özellikle gelişmekte olan ülkelerde enerji ihtiyacının üçte biri bu tip yakıtlardan temin

edilmektedir. Bu modeller, kuşkusuz, sürdürülebilir kalkınma ile çelişmektedir. Fosil

kaynakların yavaş yavaş tükenmekte olması ivedi olarak sürdümlebilir bir enerji sistemine

geçişi global bir zorunluluk olarak gündeme getirmiştir.

Kaynak rezervleri ve yeterliliği açısından düşünüldüğünde, teknolojik gelişmelerin de

katkılarıyla -mevcut üretim hızları da dikkate alınarak- petrolün kırk yıl, gazın yetmiş yıl,

kömürün de iki yüz yıl daha yetebileceği söylenebilir. Başka bir deyişle fiziksel olarak

erişilebilirliği gerekçe gösterilerek enerji sektörünü fosil yakıtlardan vazgeçirmek mümkün

değildir. Gelecekteki karbon emisyonları açısından bakıldığında ise, mevcut fosil kaynakların

yakılması, 1860 yılından 1998 yılma kadar atmosfere verilmiş olan karbon emisyonlarının

(283 milyar ton) beş katı kadar daha karbon emisyonuna yol açacaktır. Sonuç olarak enerji

temininde kaynak yeterliliğinden daha önemli bir konu, sözkonusu enerji alternatifinin sosyal

ve ekonomik boyutu ile çevre etkisidir.
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Ekonomiye etkisi olan bütün sektörlerin enerji hizmetlerine ihtiyacı vardır ve buna

karşılık enerji temin sektörünün yönelişleri, sürdürülebilir kalkınma politikalarının anahtar

parametrelerini oluşturur. Enerji üretiminin ve kullanımının sağlık ve çevresel etkileri,

sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun tedbir ve yöntemler gerektirir.

Nükleer teknoloji, global elektrik ihtiyacının %16'sınm temin edildiği kanıtlanmış bir

teknolojidir. Yirmi beş yılı aşkın bir süredir baz-yük elektrik üretiminde hizmet veren nükleer

enerji, özellikle OECD ülkelerinde, tüketime sunulan birim enerji başına karbon

yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılmasına katkıda bulunmuş ve yine büyük miktarlarda

partikül madde, kükürtdioksit, azotoksit ve uçucu organik bileşenler gibi zararlı emisyonların

atmosfere verilmesine engel olmuştur. Madencilikten, atık depolama ve işletimden çıkarılma

aşamalarına kadar bütün bir enerji zinciri düşünüldüğünde nükleer enerji çok az miktarda

çevresel kirlenmeye yol açmaktadır. Yıllık yakıt ihtiyacının az ve toplam işletme maliyeti

içinde yakıt maliyetinin payının düşük olması ve zengin uranyum kaynaklarının dünyanın pek

çok bölgesine yayılmış olarak bulunması, nükleer enerji temininde güvenilirliği sağlarken,

potansiyel olarak ani artışlar gösterebilen petrol ve gaz fiyatlarına karşı da bir güvence

olmaktadır.

Bugün nükleer enerjinin gelecekte sürdürülebilir kalkınma içerisinde oynayacağı rol

ile ilgili ortak bir yaklaşım yoktur. Elektrik enerjisi piyasalarındaki yeniden yapılanma

sebebiyle artan rekabete ek olarak güvenlik, radyoaktif atık yönetimi ve bazı ülkelerde

nükleerin silahlanma amacıyla kullanılması konularında kamuoyunda beliren endişe nükleerin

dünya enerji temini içerisinde artmakta olan katkısına olumsuz etkide bulunmuştur. Sonuç

olarak nükleer enerji kullanımı Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ve enerji sektöründe

doygunluğa erişmiş ülkelerde nispeten durağan bir döneme girmiştir. Ancak bazı Asya

ülkelerinde ve ekonomik reformlardan geçmekte olan diğer ülkelerde nükleer hala önemli bir

seçenek olmayı sürdürmektedir. Kayda değer yerli enerji kaynaklan veya taşımacılık altyapısı

olmayan, tüketim merkezleri ile kaynaklarının bulunduğu bölgeler arasında uzun mesafeler

bulunan ve enerji talep beklentileri yüksek olan ülkelerde nükleere olan yaklaşım diğer

ülkelere nazaran çok daha ılımlıdır. Nükleer enerji seçeneği düşünüldüğünde, çevresel açıdan

avantajlarının yanı sıra, ekonomisi ve teminde güvenilirlik özelliği de dikkate alman birincil

değerlendirme parametreleridir. Nükleer enerji seçeneğinin sürdürülebilir kalkınma

çerçevesinde değeıiendrrilmesi, riskleri ve avantajları ile birlikte geniş bir bakış açısından ve

diğer enerji alternatifleri ile karşılaştırmalı olarak yapılmalıdır.
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Sosyoekonomik verimliliği artırırken aynı zamanda çevreyi kirletmeyen, tamamıyla

risksiz, güvenli ve güvenilir olabilen hiçbir enerji kaynağı veya enerji dönüşüm teknolojisi

mevcut değildir. Nükleerin kendine özgü avantaj ve dezavantajları tartışılabilir. Fosil

yakıtların önemli boyutta kirliliğe neden olan yerel, bölgesel ve global etkilen vardır.

Hidroelektrik santralların atmosfere dost olmasına karşın canlılara, toplum ve kültürel hayata

negatif etkileri gözlenmektedir. Hasankeyf in sular altında kalması, yalnız o yöre halkında

değil hepimizde bir burukluk yaratacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklan ise daha yerel

olmakla beraber değişik şekillerde doğaya zarar verebilmektedir. Unutulmamalıdır ki,

enerji üretimi sürecinde çevre ile etkileşme kaçınılmazdır. Önemli olan, enerji üretim

seçeneklerini değerlendirirken bu etkileşmenin optimizasyonunu yapabilmektir. Bir

enerji kaynağının sürdürülebilir kalkınma içerisinde yer alabilmesi için aşağıda verilen altı

uyumluluk kriterini sağlaması esastır:

1- Çevresel Uyumluluk,

2- Kuşaklararası Uyumluluk,

3- Talepte Uyumluluk,

4- Sosyopolitik Uyumluluk,

5- Jeopolitik Uyumluluk,

6- Ekonomik Uyumluluk.

Bu kriterlere göre bir değerlendirme yapılırken unutulmaması gereken tüm kriterleri

tamamıyla sağlayabilen bir alternatifin mevcut olmadığıdır, ancak esas olan bu kriterler

arasında makul bir dengeyi sağlayabilmektir. Kapsamlı ve (son kullanıcı açısından verimlilik

değerlendirmelerini de içine alan) ayrıntılı bir analiz yapılmaksızın hiçbir enerji kaynağı

hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilemez. Ülkemizdeki nükleer karşıtı çevrelerin

tüm uluslararası kuruluşlarca benimsenmiş ve uygulanmakta olan bu kriterlerden

haberleri dahi yoktur.

Sürdürülebilir kalkınma içerisinde herhangi bir enerji alternatifinin gerekliliğini

değerlendirirken aşağıdaki öngörüler dikkate alınmalıdır:

Demografik: Yüzyılın ortasında ikiye katlanacak olan nüfus (yoğun olarak

gelişmekte olan ülkelerde),
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Enerji: 2050 yılı itibarı ile birincil enerji ihtiyacının ikiye, elektrik enerjisi

ihtiyacının üçe katlanması (6000 GWe),

- Çevre: Biyosferin endüstriyel kirlenmesi ve fosil enerjiden kaynaklanan sera gazı

etkisi,

- Jeopolitik: Azalmakta olan zengin petrol ve gaz kaynaklarının yarattığı uluslararası

uyuşmazlıklar, yakıt üretimi ve taşımacılığı yapan ekonomilerin gerilemesi.

Nükleer teknoloji açısından bu öngörüler değerlendirildiğinde, gelişme süreci

içerisinde hızla artacak enerji talebinin karşılanması, biriken sera gazlan sebebiyle

global ısınma probleminin çözülmesi, nükleer enerjide rekabet gücünün arttırılması

yoluyla ve silahsızlanma, güvenlik ve radyoaktif atık problemini de çözmeye muktedir

potansiyeli ile nükleer teknolojinin günümüzün ve geleceğin teknolojisi olma özelliğini

sürdürülebilir kalkınma içerisinde koruyacağı sonucuna varılmaktadır.

Globalleşme sürecinde dünya, ulusal ve global enerji taleplerini karşılamada ortak

çaba harcamak durumundadır ve nükleer teknolojideki gelişme de yine uluslararası ortak

çabalarla gerçekleşecektir. Gelişmekte olan ülkeler ise bu ortak çaba içerisindeki yerlerini,

kendi sürdürülebilir kalkınma programları içerisinde almak ve bunu hızla uygulamaya

koymak zorundadır.

Milli enerji tedarik portföyüne nükleer boyutun getirilmesi teknolojide ve yakıt

kaynaklarında çeşitliliği artırarak piyasadaki rekabeti de artıracaktır. Bunun sonucunda ise

enerji sektöründe toplam etkinlik ve verimlilik de tüketicinin yararına olacaktır. Ekonomik

verimliliğin sürdürülebilir kalkınmada önemli bir parametre olduğu unutulmamalıdır. Nükleer

enerji; işletme, emisyonlar, atıklar, insan faktörü ve (tüm enerji üretim alternatiflerinde

olduğu gibi) sosyal riskleriyle beraber sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde

incelenmeli ve olması gereken konuma tutarlı bir nükleer enerji politikası ile oturtulmalıdır.

Enerji planlan çerçevesinde enerji üretim seçeneklerini değerlendirirken dikkate

alınması gereken sürdürülebilir kalkınma için uyum kriterleri aşağıdaki alt bölümlerde

tartışılmaktadır.
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4.1 Çevresel Uyumluluk

Enerji sektörünün iklim değişikliğine etkisi sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için

yapılan planları etkileyen önemli bir faktördür. Sera gazları ve bunların atmosferdeki

konsantrasyonları gün geçtikçe artmaktadır. Sera gazları, (özellikle CO2) fosil yakıtların

kullanılmasından ortaya çıkmaktadır. Mevcut CO2 emisyonunun yansından fazlasına neden

olan OECD ülkelerinin enerji talebine, üye olmayan ülkelerdeki enerji talebindeki artışın da

eklenmesiyle gelecek yıllarda CO2 emisyonu çok yüksek seviyelere çıkacaktır. Nükleer

teknolojiden elektrik üretimi sonucunda ortaya çıkan CO2 fosil kaynaklı elektrik üretiminin

yüzde biri kadardır. Ayrıca partikül, SO2 ve NOX gibi yerel ve bölgesel kirlenmeye yol açan

çevresel kirleticileri de hiç yaymamaktadır. Dünyada elektrik üretiminin %16'sımn sağlandığı

nükleer teknoloji yoluyla, her yıl 2300 milyon ton CO2 gazının atmosfere verilmesi

engellenmektedir. Başka bir deyişle, bugün işletimde olan (352 GWe gücündeki) 436

reaktörün fosil yakıtla enerji üreten tesislerle yer değiştirdiği düşünülürse atmosfere verilen

karbon emisyonları % 8-9 oranında artmış olacaktı.

2020 yılma yönelik tahminlerde, enerji talebi % 65 artarken, CO? emisyonunun da

aynı paralelde (yaklaşık % 65) artacağı öngörülmektedir (Şekil 4.1). Kyoto Protokolü şartlan

göz önüne alındığında ve bunun sonucunda fosil kaynaklara olan bağımlılığın azaltılması

gereği düşünüldüğünde, nükleer enerjiye olan talep gelecek yirmi yılda, ciddi bir şekilde

artma eğilimine girecektir. Kyoto Protokolü global CO2 emisyonunu, 2008-2012 yıllan

arasında 1990 yılı değerinin % 5,2 altına indirmeyi hedeflemektedir. Bu durum, ayrıca,

ülkeler arası emisyon ticaretim de gündeme getirmiştir. Buna göre salımlarını protokolde

belirlenen hedefinden daha fazla azaltan herhangi bir tarafa, salımlardaki bu ek indirimi başka

bir taraf ülkeye satabilme izni verilmektedir. Ayrıca CO2 emisyon vergisi de gündemdedir ve

söz konusu vergilendirme nükleer santralları, üretim maliyeti açısından, kömürle çalışan

termik santrallara göre daha cazip hale getirecektir.
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Şekil 4.1. 1971-2020 Yıllan Arasında Dünya Enerji Talebi ve CO2 Emisyonu [1]

Enerji üretim kaynaklarının potansiyel çevre etkileri içinde dikkate alınması gereken

faktörler aşağıda sıralanmıştır [11]:

Fosil Yakıtlar:

İklim değişikliği,

Hava kalitesinin bozulması (kömür, petrol),

Asit yağmuru ve ormanların hasar görmesi (kömür, petrol),

Toksik atıklardan kirlenme (kömür külü ve cürufu, baca gazları),

Yersularmm kirlenmesi,

Denizlerin ve kıyıların kirlenmesi (petrol),

Arazinin bozulması,

Büyük miktarlarda yakıt ve taşıma gereksinimi,

Kaynakların tükenmesi.

22



Hidroelektrik:

Büyük alan gereksinimi,

Nüfusun yer değiştirmesi,

Toprak kaybı ve kullanımında değişiklik,

Eko sistem değişiklikleri ve sağlık etkileri,

Biyolojik çeşitliliğin kaybolması,

Barajda yıkılma,

İşletimden çıkarma.

Yenilenebilirler (güneş, rüzgar, jeo-termal, biyo-kütle):

Hava kalitesinin bozulması (jeo-termal, biyo-kütle),

Çok fazla arazi kullanımı,

Ekolojik sistem değişiklikleri,

Fabrikasyon etkileri (güneşle çalışan foto-voltaik hücrelerin üretiminde ortaya

çıkan CO2 etkisi),

Gürültü kirliliği (rüzgar).

Nükleer (Bütün enerji zinciri):

Ciddi reaktör kazası sebebiyle radyoaktivite salımı (bu tip kazaların bir reaktörde

olma olasılığı bir yıl içinde yüzbinde bir ile milyonda bir arasındadır),

Atık depolamadan kaynaklanan radyasyon.

Belirli bir miktar enerjiyi üretmek için gerekli olan yakıt miktarı -enerji yoğunluğu-

yakıtm çıkarımını, taşınmasını ve çevresel salınım ve atıkları etkilediği için, büyük ölçüde

çevresel etkileri de belirleyicidir. Nükleer yakıtın göreceli olarak fevkalade yüksek olan enerji

yoğunluğu avantajlı bir fiziksel özelliktir. Katı yakıtlar ve nükleer için birim yakıt miktarı

basma elde edilen elektrik enerjisi değerleri aşağıda verilmektedir:

1 kg odun 1 kWsaat

1 kg kömür 3 kWsaat

1 kg petrol 4 kWsaat

1 kg uranyum 50 000 kWsaat

1 kg plütonyum 6 000 000 kWsaat



Ayrıca, enerjiyi elde etmek için gerekli olan yakıtın taşınmasında gerek taşıma

araçlarının tükettiği yakıtın gerekse olabilecek kazaların çevreye olumsuz etkisi oldukça

fazladır.

1000 MW(e) (4 ünitesi olan Keban barajının kurulu gücü 1330 MW'dir) gücündeki bir

tesis için gereksinim duyulan yıllık yakıt miktarları:

• 2 600 000 ton kömür (2000 tren vagonu; herbirinin 1300 ton aldığı düşünülürse)

• 2 000 000 ton petrol (10 büyük tanker)

• 30 ton uranyum (10 m"; orta büyüklükte bir oda)

Yenilenebilir enerji üretim kaynaklarının çevreye maliyeti, arazi gereksinimi (örneğin

biyokütle); hacim büyüklüğü (örneğin rüzgar, güneş enerjisi); enerji kaynağının kesikli

mevcudiyeti (rüzgar, güneş enerjisi gibi) de gözönüne alınarak değerlendirilmelidir.

1000 MW güç için çeşitli enerji kaynaklarının arazi gereksinimi:

• Hidroelektrik 500-1000 km2

• Fotovoltaik 25-50 km" (küçük bir şehir)

• Rüzgar 50-150 km (Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin

kapladığı alan)

• Biyokütle 4000-6000 km2 (bir eyalet)

• Nükleer 1-4 km2

• Fosil (kömür, doğalgaz, petrol) 1-4 km2

4.1.1. Çevresel Kirleticiler

Çok büyük miktarlardaki yakıt gereksinimleri sebebiyle fosil yakıt tesislerinden çıkan

toksik kirleticiler ve atıklar diğer enerji seçeneklerinin ortaya çıkardığı miktarların çok

üzerindedir. Genellikle kirlenme yakıtın safsızlık oranlarına bağlı olarak; kömür için

petrolden, petrol için ise doğalgazdan daha fazladır. Arıtma teknolojisi olmayan bir kömür

tesisinin atmosfere verdiği azotoksit ve kükürtoksit türevlerinin yanısıra, kömürün çıkarılması

ve taşınması hariç insan sağlığına büyük zararları olan arsenik, kadmiyum, kobalt, kurşun,

civa, nikel ve vanadyum gibi ağır metal ihtiva eden kül de açığa çıkarır.
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Modern arıtma teknolojisi olan fosil yakıt tesisleri azotlu gaz sahmlarını 1/10 oranında

azaltmakla beraber bu işlemden önemli miktarlarda katı atık ortaya çıkmaktadır.

1000 MW(e)'lık bir tesiste yapılan arıtma işlemleri için kükürt miktarına bağlı olarak yılda,

kömür için 500000 ton, petrol için 300000 tondan fazla ve doğal gaz için 200000 ton katı atık

açığa çıkar. Küçük miktarlarda toksik madde ihtiva eden bu atıklar genel olarak havuzlarda

tutulur veya arazi doldurma vb. amaçlarla kullanılabilir. Yetkili makamlar bu tip atıkları daha

ziyade sağlığa zararlı atık sınıfına sokmaktadır. Dolayısıyla kimyasal yöntemlerle baca

gazlarından kurtulma, mümkün olamamakta yeni bir kirlilik şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Kanımızca bu çözüm bekleyen teknolojik bir problemdir.

Kömür diğer pek çok doğal madde gibi doğal radyonüklitler içerir ve yakıldığında

bunları atmosfere verir. Kömürde ortalama 2,08 ppm (milyonda 2,08) uranyum, 4,58 ppm

toryum ve 0,054 ppm potasyum-40 bulunmaktadır. Kömür santrali arından çıkan kül içerisinde

arsenik, kadmiyum, kobalt, kurşun, civa nikel ve vanadyum gibi 200-400 ton ağır metal, ki

buna madenden çıkarma ve taşıma dahil edilmemiştir, doğaya atılmaktadır. Bir nükleer tesisin

normal işletimi esnasında ise oldukça düşük miktarlarda ve kontrollü olarak, sağlık için

zararlı sınırın çok çok altında radyoaktif malzeme salımı olur; genellikle bir kömür santralının

normal işletiminden açığa çıkan radyoaktif malzeme miktarı ise şaşırtıcı bir biçimde nükleer

santraldan açığa çıkan miktarın üzerinde olabilmektedir. Nükleer santrallarm normal işletim

sırasında neden olduğu yıllık çevresel radyasyon dozu Uluslararası Radyasyondan Korunma

Komitesi'nin belirlediği kabul sınırının 1/100 ile 1/300 arasında olmaktadır.

4.1.2. Sera Gazlan Salımı

Sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla, yakıtın çıkarımını, taşınmasını, imalatını

ve inşaat aşamasını da içine alan kapsamlı enerji zinciri içerisinde emisyonları dikkatle

incelemek gerekir. Tam bir zincirin analizi bütün emisyon kaynaklarının tanımlanmasını

gerektirir. Düşük karbon içermesi nedeniyle doğal gaz; kömür veya petrole göre daha az CO?

açığa çıkarır. Ancak çıkarım ve taşınma sırasında meydana gelen kaçaklar, ki bu kaçaklar bazı

bölgelerde %5'ten daha fazladır, bu avantajı ortadan kaldırmaktadır; bunun sebebi kaçan

metan gazının çok daha etkili bir sera gazı oluşudur. Bazı doğal gaz enerji zincirleri, kWsaat

başına düşen karbon miktarı bakımından, kömürün enerji zincirine yakın emisyonlara sebep

olabilmektedir.
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Hidroelektrik santrali arm yapımı sırasında yoğun inşaat faaliyetleri gerektirmesi, fosil

yakıtlı elektrik üretimi seçeneklerine göre daha az sera gazı emisyonlarına sebebiyet verir.

Ancak, bazı su tanklarının dibine biriken organik malzemelerin bozunması sonucunda metan

açığa çıktığı takdirde, emisyon değerleri doğal gazda açığa çıkan değerlere yaklaşabilir.

Nükleer ve rüzgar, bütün bir zincirin emisyonları açısından avantajlıdır. Güneş enerjisinin

elektrik enerjisine dönüşüniimde kullanılan fotovoltaik piller için silikon çip yapımı sırasında

açığa çıkan sera gazları sebebiyle güneş enerjisi dezavantajlıdır. Pek çok durumda biyokütle

emisyonlar bakımından düşük tarafa yakın olsa da tam zincir analizleri oldukça karmaşıktır ve

enerjik olmayan yan ürünler ortaya çıkarması sebebiyle de belirsiz sonuçlar vermektedir.

1000 MW(e)'hk bir kömür tesisi yıllık ortalama 6.000.000 ton CO2 açığa çıkarır.

Salman büyük miktarları arıtmak veya ayırmak için ekonomik olarak uygulanabilir bir

teknoloji yoktur. Ayırma ve yer altında depolama teorik olarak mümkün olmakla birlikte, bu

konudaki teknolojiler gelişme aşamasındadır. CO? arıtma teknolojisi yüksek enerji girdileri

gerektirmektedir. 1000 MW(e) güce sahip bir kömür santralının yıllık atık miktarının aynı

güçteki bir nükleer santralın atık miktarı ile karşılaştırması Çizelge 4.1 'de verilmektedir.

Çizege 4.1. 1000 MWe Gücündeki Nükleer ve Kömür Santrallarının

Yıllık Atık Karşılaştırması [12]

Yakıt (tüketilen miktar)

Kullanılmış yakıt (yüksek radyoaktiviteli atık)

Yüksek radyoaktiviteli atık

Orta ve düşük seviyeli radyoaktif atık

CO 2

Kül

SO2

NOX

Ağır metal

Nükleer

27 ton

27 ton

3-5 m3

800 ton

—

-

—

—

-

Kömür

2.6 milyon ton

-

-

-

6.5 milyon ton

300 000 ton

20 000 ton

4 000 ton

400 ton

Nükleer ve hidroelektrik kapasiteleri yüksek olan ülkeler, fosil yakıt payı daha yüksek

olan ülkelere nazaran oldukça düşük CO2 emisyonlarına sahiptir. Kyoto Protokolüne taraf
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olan ülkeler emisyonlarını 2008-2012 yıllarında 1990 seviyesinin %5,2 altına çekmeyi

hedeflemekte ve yenilenebilir enerji kaynaklan için araştırma ve geliştirme çalışmalarını

hızlandırmayı planlamaktadır. Ne yazık ki ülkemizde enerji teknolojileri üzerine profesyonel

anlamda araştırma yapan bir kurum mevcut değildir.

Çeşitli enerji üretim zincirlerinden elektrik üretiminin kilowatt-saat başına gram

olarak CO2 emisyonu miktarları :

Kömür

Petrol

Doğal gaz

Nükleer

Rüzgar

Güneş FV

900-1200

700-900

350-900

10-30

10-75

100-200

olarak verilmektedir. [12] Tipik CO2 emisyon değerlerinin karşılaştırması Şekil 4.2'de

görülmektedir.
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CO2 Emisyonu [12]
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Avrupa Komisyonu 1999 Yıllık Enerji Raporu'nda da [10] açıklandığı gibi, küresel

ısınmanın en önemli nedeni olan CO2 emisyonun yıllar arası gelişimine bakarsak; dünya

genelinde CO2 emisyonu 80'li yıllarda, kararlı bir biçimde, yıllık % 1,3 oranında artmış, 1990

yılından sonra bu artış hızı yılda % 1,1 düzeyinde kalmıştır. Diğer bir deyişle, 1990-1997

yılları arasındaki CO2 emisyon artışı % 8 olmuştur. 1997 yılında bazı ülkeler tarafından

imzalanan Kyoto protokolü hedefleri (2008-2012 yıllan arasında 1990 yılı emisyonunun

% 5,2 altına çekmek) düşünüldüğünde, CO2 emisyonu sorununa tüm insanlığın yararı için

acilen bir önlem getirmek gerekliliği ortaya çıkmaktadır ve yakın bir gelecekte endüstrileşmiş

ülkeler, bazı kısıtlamalar öne sürerek, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yaptırımlar

getireceklerdir.

1990 yılından itibaren dünyamızın hemen hemen tüm bölgelerinde CO? emisyonu artış

göstermiş, Asya ve Orta Doğu gibi bölgelerde bu artış yıllık % 6 düzeyine kadar çıkmıştır.

1990-1997 yılları itibarı ile endüstrileşmiş ülkeler arasındaki en düşük CO2 emisyonu yıllık

değişim oranı, % -0,1 ile Avrupa Birliği ülkelerinindir. Diğer bir deyişle bu ülkelerde CO2

emisyonunda bir azalma gözlenmektedir. Bunun nedeni Avrupa Birliği ülkelerinin enerji

verimliliğini arttırma konusundaki uygulamaları ve nükleer enerji kullanımıdır. Avrupa

Birliği ülkelerinin dışında kalan OECD ülkelerinde ise -ki buna Türkiye de dahildir- 1990

yılından bu yana yıllık CO2 emisyonu artışı % 1,7 olmuştur. Aynı şekilde, ABD, Kanada ve

Meksika'nın dahil olduğu NAFTA ülkelerinin yıllık CO2 emisyonu, 1990 yılından sonra,

% 1,6 düzeyinde seyretmiştir. Özellikle Orta Doğu ve Asya ülkeleri en yüksek CO? emisyon

artış hızına (yıllık % 6) sahip ülkeler olma özelliklerini korumaktadır ve bu ülkelerin -nükleer

enerji gibi- daha temiz enerji kaynaklarına yönelmeleri bu bakımdan önem arz etmektedir [9].

Unutulmamalıdır ki, 1980-1997 yılları arasında Asya ülkelerinin CO2 emisyonundaki artış

% 148 olmuştur. Dikkat çeken bir diğer husus, nükleer enerjiyi yoğun olarak kullanan

Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin toplam CO2 emisyon miktarı içindeki paylarının

her geçen gün daha da azalmakta olduğudur; 1980 yılında Avrupa Birliği ve OECD

ülkelerinin toplam içindeki paylan % 19 ve % 55,4 iken bu oranlar 1997 yılında sırası

ile, % 14,2 ve % 49,6'ya düşmüştür. Bu azalmada, nükleer enerjinin kullanılmasının

yanında, söz konusu ülkelerdeki enerji verimliliğini arttırma çalışmaları ve kömüre göre

daha az CO2 emisyonuna neden olan doğal gazın kullanımının yaygınlaşması da etken

olmuştur. Artık kimse sorumsuzca istediği kadar CO2 salamayacak ve atmosferi

kirletemeyecek, karbon vergisiyle bunun bedelini ödeyecektir. Ülkemiz de ancak

Avrupa Birliği ülkesi gibi nükleer enerjiyi yoğun bir şekilde kullanarak, bu genel eğilim
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içine girebilir. Ancak doğal gaz ile ilgili olarak şu hususu da ilave etmemiz gerekmektedir;

Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri, genelde, doğal gaz ithalatçısı ülkeler statüsündedir ve bu

nedenle doğal gaz üretim zincirinden meydana gelen CO? emisyonları son kullanıcı olan bu

ülkeler tarafından dikkate alınmamakta sadece doğal gazın kullanımından ortaya çıkan CO?

emisyonunu dikkate almaktadır. Bir diğer önemli konu da CO2 emisyonun sektörel bazda

değerlendirilmesidir; 1980-1996 yılları arasında yapılan çalışmalar göstermiştir ki elektrik

enerjisi üretiminin CO2 emisyonuna olan katkısı 1980 yılında % 28 iken bu oran 1997 yılında

% 34'e çıkmıştır. Bu artışın temel nedeni gelişmekte olan ülkelerdeki hızla gelişen elektrik

arzıdır ve bu yöneliş yakın gelecekte de devam edecektir. Ayrıca şu hususu da vurgulamalıyız

ki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki, elektrik enerjisi üretiminde katı yakıt kullanımı CO?

eınisyonundaki katkıyı her geçen gün artırmaktadır.

4.1.3. Radyoaktif Atık

Her enerji alternatifinde olduğu gibi nükleer enerji üretiminde de atık problemi söz

konusudur. Nükleer enerji üretimi sonucunda ortaya çıkan radyoaktif atıklar hem nükleer

enerjinin geleceği hem de çevre açısından önemli bir husustur. Bir santralın ekonomik

ömrünün ortalama kırk yıl olduğu kabul edilirse 1970'lerde kurulmuş olan pek çok santral on

yıl içerisinde işletimden çıkarılacaktır veya işletme ömürleri, gelişen teknolojiye paralel

olarak uzatılacaktır. İşletimden çıkarılan santrallarm yerlerine yenilerinin yapılabilmesi için

öncelikle topluma atık sorununun çözümleri hakkında yeterli ve ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Nükleer endüstri, enerji üretiminden ortaya çıkan atıkların programlı olarak ciddi bir teknoloji

ile binlerce yıl saklanacak şekilde idare edilmesi gerektiğinin bilincindedir. Hiç bir enerji

alternatifinin atıkları için uzun vadeli, ciddi ve uluslararası boyutta kontrol mekanizmaları

bulunmamaktadır. Dünyamızın bugün karşı karşıya kaldığı global ısınma problemi bunun

önemli bir kanıtıdır.

Nükleer alanda yüksek seviyeli atık depolama teknolojisi teknik olarak uygulanabilir

durumdadır [13]. Ancak depolama sadece teknolojik bir problem olmayıp işin politik yönü de

oldukça ağırlıklıdır. Pek çok ülke nihai depolama alternatifini seçmiş olmasına ve atık

teknolojisini de elinde bulundurmasına karşın bu kararı geciktirmektedir. Yapılması gereken

bir an önce bu kararı almak ve atık stratejisini sonuna kadar kararlılıkla uygulamaktır. Nihai

çözümü gelecek nesillere bırakmak etik olarak doğru değildir; nükleer teknolojiden

faydalanan bu nesil çözümü de uygulamaya koymalıdır. Nükleer sektör bu bilinçle son
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yıllarda atık teknolojisinde önemli gelişmeler kaydetmiştir ve modern radyoaktif atık

depolama teknolojileri oldukça yüksek güvenlik kriterlerini sağlamaktadır.

Yüksek seviyeli atığın son depolanma süreci sonsuz kabul edilebilecek bir süre

gerektirdiğinden bu konu ile ilgili araştırmalar halen devam etmektedir. Bunlar içinde uygun

ve mümkün görülen bir yöntem kaplara konulmuş ya da yeniden işlenmiş kullanılmış yakıttan

oluşan camlaştvrılmış yüksek seviyeli atığın, derin jeolojik yapılar (deniz dibi, tuz oluşumları

açılmış galeriler, kristal kayalar veya sediment kayalar) içerisinde izole edilmesidir. Bu

seçenek gelecek kuşakların aktif katılımını gerektirmeden uzun süreli güvenlik sağlayabilen

tek çözüm gibi gözükmektedir. Varolan teknolojiler, nihai depolama için dünyanın çeşitli

yerlerindeki derin jeolojik oluşumların güvenilirliğinin yakın bir gelecekte kamuoyuna

gösterilebileceğini öngörmektedir. Bu oluşumlardan ilki olan atık izolasyon pilot tesisi (Waste

Isolation Pilot Plant- WTPP) Amerika'da 1998'de yasallaşmış ve 26 Mart 1999'da işletmeye

alınmıştır [14].

Teknik konuların haricinde bu tip jeolojik oluşumların kamu tarafından kabulü

oldukça zordur. Çernobil faciası nedeniyle halkta nükleer endüstri ile ilgili risk beklentisi

diğer endüstrilerden daha yüksektir. Bu tip nihai depolama tesislerinin yakınında yaşayacak

olan halk, bu tesisin ulusal çıkarlar ve gelecek nesiller için faydalı ve güvenli olduğuna ikna

edilmelidir. Karar vermek her zaman güçtür. Halkta güven yaratılması yavaş yavaş, adım

adım, açık ve demokratik bir biçimde her ülkenin sosyal yapısına uygun ve sürdürülebilir

kalkınma programı kapsamında bir süreç gerektirir.

"Hiçbir şey yapma" seçeneği, bir başka deyişle nükleer atıkların süresiz olarak yüzey

depolarında tutulması etik olarak kabul edilemez. Bugünkü nesil gelecek nesillere, nükleer

atıklara karşı uzun vadeli ve pasif korunma sağlayan çözümü, zamanı geldiğinde kararlılıkla

uygulamaya koymalıdır.

Gelişmekte olan atık teknolojisinde en çok tartışılan seçeneklerden biri de atık

içerisindeki uzun ömürlü radyoaktif maddelerin ayrılıp uzun dönemde zararlı olmalarını

engellemek için kısa ömürlü radyoizotoplara dönüştürülmeleri yöntemidir. Basit diğer bir

yaklaşım da sürekli gözetim ve bakım gerektiren yüzeye yakın depolama tesislerinde

depolama yöntemidir. Bu seçenek kısa ve orta dönem için geçici bir çözüm olarak

görülmelidir. Atık stratejilerine genel olarak bakıldığında, yukarıda kısaca özetlenen
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alternatifleri ayrı ayrı seçenekler olmaktan çok birbirini tamamlayan seçenekler olarak

değerlendirmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Atık depolama ile ilgili mevcut durum aşağıda

verilmiştir:

Ara depolama teknolojisi mevcuttur ve kullanılmaktadır,

Derin jeolojik yapılarda depolama teknolojisinin temelleri geliştirilmiştir ve bazı

ülkeler aşamalı bir uygulama prosesini gerçekleştirmektedir. Lisanslama

uygulamaları geliştirildiğinde yetkililerin katı güvenlik şartlarım yerine getirmeleri

gerekecektir,

Ayrıştırma/dönüştürme seçeneği araştırma aşamasındadır.

Atık idaresi uluslararası boyutu olan bir konudur. Uzmanlar bir ülkenin kendi atıkları

için bir djepo yapıp bunu işletmeye almasını takiben halkın atık depolama yönteminin güvenli

olduğunu görmesiyle birlikte diğer ülkelerin de bunu takip edeceği görüşündedir. Bu proses

başladıktan sonra uluslararası depoların kurulması da söz konusu olabilecektir.

A.B.D.'de yüksek radyoaktif atıkları yüzbinlerce yıl boyunca saklayacak ve bu süre

içinde radyoaktivitenin yaşamküreye ulaşmayacağını güvenceye alacak bir son depolama yeri

olarak Yucca Dağı seçilmiş ve buradaki araştırmalar 1970 yılından beri devam etmektedir

[14]. Son depolama yerine konulacak atığın % 9O'ı nükleer reaktörlerden gelen kullanılmış

yakıtlar, kalan kısım savunma programından gelen borosilikat camına dönüştürülmüş yüksek

radyoaktiviteli atıklar olacaktır. Son depolama yerinde yüzbinlerce yıl boyunca olabilecek

değişimlerin gerçekçi olarak öngörülmesi son derece önemli olduğundan, bu olayları doğru

bir şekilde modelleyebilecek bilgisayar programlan geliştirilmektedir. A.B.D.'de nükleer

yakıt reaktörde kullanıldıktan sonra, kısa yanlanma süreli çekirdekler bozunana ve üretilen ısı

ve radyoaktivite güvenli taşımaya izin verecek düzeye inene kadar nükleer santralda

bekletilmekte, daha sonra yeniden işleme uygulanmadan doğrudan son depolanmaya

gönderilmektedir. Bu aşamada atık 1 kW/ton ısı üretmektedir [15]. Son depolama yerinde,

400 m derinlikte ve yeraltı suyu tablasından 300 m yukarıda yer alan 1 km uzunluğundaki

tünellere yaklaşık 250 adedi yerleştirilecek olan [16] atık silindirlerinin her biri yaklaşık 12

ton atık içermektedir [17]. Bu silindirler ortamda bulunabilecek suyun aşındırıcı etkisine

dayanıklı olarak yapılmış olmakla birlikte, suyu uzak tutmak son depolama yerinin temel

tasarım hedeflerinden biridir. Üretilen ısı nedeniyle silindirlerin yakınma sızmış olabilecek su

buharlaşmakta ve tünellerin duvarlarındaki çatlaklardan uzağa taşınmaktadır. Tünelin üst
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kısımlarında soğuyan su sıvılaşarak çatlak duvarları boyunca aşağıya akmakta, bu sırada

duvarlardaki bazı mineraller suda çözünmektedir. Sıcak bölgeye geldiğinde suyun yeniden

buharlaşmasıyla, çözünmüş olan bu mineraller çökebilmekte ve zamanla çatlağı

tıkayabilmektedir. Tünelin yukarısmdaki çatlakların tıkanması yüzey suyunun atık

silindirlerine ulaşmasını önlemekte, buna karşın tünelin altındaki çatlakların tıkanması

dunımunda ileride ısı üretimi azaldığında tünelin dibinde su birikmesi olabilmektedir. Son

depolama yerinin yüzbinlerce yıl boyunca geçireceği değişiklikler bu bilgisayar programları

ile analiz edilmektedir. Derin gömü yerleri konusunda teknolojik olarak sorun görünmemekte,

sadece bu konuda kamunun endişelerinden kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır.

4.2. Kuşaklararası Uyumluluk

Kuşaldararası eşitlik prensibinin temelini, mevcut enerji üretim faaliyetlerinin, gelecek

kuşaklara bırakılacak olan enerji seçeneklerini kısıtlayacağı ve çevre kalitesinin de tehlike

altına alınacağı iddiası oluşturmaktadır. Fosil kaynaklar sınırlıdır ve çok uzun vadede

düşünüldüğünde gelecek kuşakların bu kaynaklardan yararlanması mümkün olmayacaktır.

Nükleer teknoloji, düşük tenörlü uranyum yataklarını kullanabilme özelliği ve kullanılmış

yakıtın yemden işlenmesi sayesinde, potansiyel bir kaynak tükenme probleminden uzak

görünmektedir. Gelecek kuşaklara gelişmiş nükleer teknoloji ve yakıt çevrimleri (veya

yemlenebilir enerji tedarik sistemleri) miras bırakılabildiği ölçüde günümüz kuşağının

yenilenemeyen enerji kaynaklarını tüketmesi bir ölçüde telafi edilebilecektir. Nükleer

teknolojinin çevreye verdiği zarar göz ardı edilebilecek kadar azdır. Nükleer atık problemine

bakıldığında kuşaklararası eşitliği etkileyebilecek uzun ömürlü izotopların miktarlarının

oldukça az olduğu görülmektedir ve bu atıklar alternatif enerji kaynaklarının çok miktardaki

atıkları ile kıyaslanarak bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bizden sonraki kuşakların

petrol ve doğal gaz kullanmasına şans tanıyabilmek, ancak elektrik üretiminde nükleer

enerjiye yeterli özeni göstermekle mümkün olur. Doğal gaz ve petrol bugünkü hız ile

tüketilirse, bizden sonra gelecek kuşaklar çok sıkıntı çekeceklerdir. Enerji üretimi açısından,

ekonomiyi düşünerek aşırı oranlarda petrol ve doğal gaz kullanmak, ileride bugünkü

kuşakların bencilliği olarak nitelenecektir.



4.2.1. Doğal Kaynak Kullanımı

Kaynakların verimli kullanımı enerji sektöründeki sürdürülebilir kalkınmada anahtar

unsurdur. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması nedeniyle uranyumun birim kütlesinden

elde edilen enerji, fosil ya da yenilenebilir yakıtlardan elde edilen enerjinin yaklaşık 10.000-

15.000 katıdır. Bu durum, kaynak verimliliğini arttırırken, ekonomiye malzeme girdisini de

azaltmaktadır ki bu taşıma ve depolama talebinin azalması demektir. Bunun yanısıra yakıt

çevriminden kaynaklanan atık miktarı da azalmaktadır [9].

4.3. Talepte Uyumluluk

Tarihsel olarak incelendiğinde; endüstrileşme imalat, ticaret ve işletmeye bağlı çok

çeşitli ekonomik alternatiflerin yol açtığı bir şehirleşme sürecidir. Modern şehirlerin çok

yüksek enerji talep yoğunlukları sebebiyle büyük metropolitan alanların elektrik ihtiyacını

karşılamak için kırsal bölgelere göre çok daha farklı enerji tedarik yapılarına ihtiyaç

duyulmaktadır. Dolayısıyla geleceğin enerji tedarik yapılanmaları, öngörülen kentleşme oranı,

yerleşim planlan, kurulacak işyerleri ve taşımacılık sistemleriyle yakından bağlantılıdır.

Nüfusu nispeten daha az olan bölgelerde, dağılmış güç üretim modeli avantajlı olurken.,

yüksek nüfus yoğunluğuna sahip metropolitanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak için nükleer

teknoloji gibi merkezi baz-yük üretim modeline gereksinim vardır. Gelecekteki elektrik

hizmetleri talebini karşılamada gerekli olacak üretim portföyünü; enerji sistemleriyle ilgili

yeterliliğe bağlı yük, gerçek yük, aralıklı ve günün saatine göre emre amadelik, depolama

ihtiyaçları ve talep tarafının idaresi belirleyecektir. 1000 MWe gücündeki bir nükleer santral

%75 yük faktörüyle yılda 6,6 TWsaat elektrik üretir ve bu da yaklaşık olarak Paris'in yıllık

elektrik ihtiyacıdır [18].

4.4. Sosyopolitik Uyumluluk

Medyada ve kamuoyunda, nükleer teknolojiyle bağlantılı olup çözülmemiş olarak

görülen problemler; yüksek seviyeli radyoaktif atıkların depolanması, işletme güvenliği ve

muhtemel nükleer silahlanma tehdididir. Ancak kamuoyu görüşü sabit değildir ve mevcut

alternatiflerle ilgili gerçekler, riskler ve sonuçlar üzerine doğru olarak bilgilendirildikleri

takdirde çok kısa bir sürede tamamen değişebilecektir. Nükleerin sürdürülebilir kalkınma

içerisinde olması gereken yere gelebilmesi için nükleer enerji tesislerinin teknik, ekonomik ve



güvenlik performansı açısından geliştirilmesinin yanısıra doğru bir kamuoyu fikri

oluşturabilmek için objektif ve güvenilir bilgilendirme de esastır.

4.4.1. Radyasyon Etkileri

Nükleer teknoloji ile ilgili olarak kamuoyunun endişelerinin temelinde, radyasyonun

sağlık üzerindeki etkilerinden kaynaklanan korku yatmaktadır. Radyasyon, günlük

hayatımızın bir gerçeğidir. Yıllık kişisel radyasyondan etkilenme içerisindeki dünyadan

saçılan radon gazının payı % 49, kozmik radyasyondan, topraktaki ve vücudumuzdaki

radyoaktif elementlerden kaynaklanan doğal radyasyonun etkisi ise % 40 oranında

olmaktadır. Geriye kalan % 1 l'lik pay ise insan tarafından üretilen ve genellikle tıbbi

uygulamalardan kaynaklanan radyasyona aittir. Nükleer teknolojiye dayalı faaliyetlerden

kaynaklanan radyasyon % 0,006 oranında olup, günlük radyasyondan etkilenme içerisinde

% 0,006'hk bir eşdeğere karşılık gelmektedir. Doğal radyasyon miktarı bölgeden bölgeye

değişir ve radon gazı miktarının yoğun olduğu bazı bölgelerde global ortalamanın 1 0 ila 20

kat üzerine çıkar. Dünyanın herhangi bir yerinde işletilmekte olan ticari nükleer tesislerin

rutin işletimlerinden kaynaklanan sağlık etkileri ile ilgili güvenilir bir doküman mevcut

değildir. Dünyaca kabul görmüş yayınlar, nükleer tesislerin kanserden kaynaklanan ölümlerle

hiçbir ilgisi olmadığını ortaya koymaktadır. Gerçekten de, normal işletim şartlarında, bakım

personelinin aldığı yıllık doz Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi'nin kabul

sınırının yaklaşık 1/100 katı iken çevrenin maruz kaldığı yıllık doz 1/100 ile 1/1000 katı

arasında olabilmektedir.

4.4.2. Nükleer Teknolojide Güvenlik

Nükleer güç santralları, içinde şiddetli bir radyasyon kaynağı bulunan, ileri teknoloji

ürünü, kapital yoğun enerji üretim tesisleridir. Bu tesislerin güvenli ve kaliteli olması,

işletmeden çıkartılmasına kadar ki bütün aşamalarında, belirlenen bir disiplin içinde

sürdürülen özel uygulamalarla sağlanır. Nükleer alanda bu uygulamalarla ilgili esaslar, halkın

sağlığını ve çevrenin korunmasını sağlayacak şekilde, yetkili düzenleyici otoriteler/kurumlar

tarafından belirlenir ve bu esaslar paralelinde sürdürülen tüm faaliyetler denetlenir. Nükleer

güvenlik, bir nükleer tesiste çalışan personelin ve çevrede yaşayan insanların, normal işletme

ve kaza koşullarında, kabul edilebilir düzeyden daha yüksek radyasyon dozuna manız

kalmalarını önleyecek önlemlerin bütünüdür. Bu bağlamda, işletmede olan bir nükleer
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santralda meydana gelebilecek ve kabul edilebilir sınırların ötesinde etkiler doğurabilecek

radyasyon kazalarını önleyebilmek için aşağıdaki üç temel güvenlik işlevi, hem normal

işletmede hem de kaza koşullarında, yerine getirilmelidir:

Nükleer zincir tepkimesinin (fisyon tepkimesi) kontrol altında tutulması,

Reaktör kalbinden ısının çekilmesi,

Radyoaktif fisyon ürünlerinin santral içinde tutulması.

Bir nükleer santralın lisanslanabilmesi için "Güvenlik Analizi Raporu (GAR)" gereklidir. Bu

raporun hazırlanması ve Hsanslama otoritesine sunulması santral işleticisinin görevleri

arasındadır. 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Kanunu'na göre, ülkemizde

nükleer tesislere lisans verme görevi TAEK'e aittir. Lisans verebilmek için yapılacak

güvenlik değerlendirmeleri GAR esas alınarak yapılmaktadır. Bu rapor lisanslama otoritesi

tarafından onaylandıktan sonra santralın yapımına (inşaat lisansı) ve işletmesine (işletme

lisansı) geçilebilir. Bilindiği gibi lisanslama; bir nükleer tesisin mevzuatlara, kalite ve

güvenlik gereklerine uygun olarak kurulması, işletilmesi ve işletmeden çıkarılıp sökülmesi

için gerekli olan etkinliklerin bütünüdür. Lisanslamaya temel oluşturan GAR, nükleer

santralın tasarımına temel oluşturan kazaların analizlerini de içerir. Bir nükleer güç

santralında meydana gelebilecek kazaların en genel sınıflandırması aşağıdaki gibi yapılabilir:

1. Reaktivite kazaları,

2. Soğutmaya bağlı kazalar,

3. Yakıt kullanım kazaları,

4. Dış etkenlere bağlı kazalar.

Bir nükleer santral, santralın kurulacağı bölgedeki yerel koşullardan kaynaklanabilecek doğal

olaylara karşı da tasarımlanır ve lisanslama aşamasında yukarıda sözü edilen dört numaralı

kaza sınıfına giren dış etkenlere bağlı kazalar başlığı altında incelenir. Söz konusu yerel

koşullara bağlı doğal olayların başında deprem gelmektedir. Akkuyu (Anamur'un yaklaşık

86 km doğusmda), sismik olarak Türkiye'nin tehlikesi en az olan bölgesinde yer almaktadır

ve Deprem Araştırma Dairesi verilerine göre 5. Derece deprem risk bölgesinde yer almaktadır

(Şekil 4.3). Yer lisansı verilirken Akkuyu ve çevresi için çok kapsamlı çalışmalar yapılmış ve

tarihsel deprem verileri temel alınarak kurulacak nükleer santralın tasarımına esas olan ve

aşağıda verilen yer hareketi değerleri tespit edilmiştir:
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Şekil 4.3. Akkuyu Nükleer Santralı Sahasının Deprem Risk Haritası

En Yüksek Değer

Yatay:

Düşey:

İvme

2.4 m/s2

1.6 m/s2

Hız

0.22 m/s

0.13 m/s

Yer Değiştirme

0.11 m

0.08 m

Konuyu deprem büyüklüğü olarak ele alacak olursak, nükleer santral, santral sahasından

yaklaşık 60 km uzaklıkta Richter ölçeğine göre 8 ve santral yerinin 30 km derinliğinde

Richter ölçeğine göre 6.5 büyüklüğünde meydana gelecek depreme karşı tasarımlanacak ve

böyle bir deprem olması halinde nükleer santral güvenli bir şekilde durdurulacak ve reaktör

kalbi soğurulacaktır. Deprem konusu gündeme geldiğinde, sıkça sözü edilen Ecemiş fay hattı

ise nükleer santraldan 160 km mesafede bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bir nükleer

santral, fay hattının üzerinde olmamak şartı ile, her deprem büyüklüğüne göre tasarımlanabilir

(Japonya'da olduğu gibi) ve bu nedenle deprem nedeni ile çevre ve insan üzerinde bir risk

oluşmaz. Japonya'da nükleer santrallar yüksek ivme değerleri (Şekil 4.4) göz önüne alınarak

tasarımlanmaktadır; zira bu ülkenin gerek deniz altında gerekse de karada çok miktarda aktif
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fay hattı bulunmaktadır (Şekil 4.5). Japonya'daki nükleer santral sahalarına bakıldığında bu

sahalardaki en düşük yatay ivme değeri (2.7 m/s2) dahi Akkuyu'nunkinden (2.4 m/s2) daha

yüksektir. Japonya'da en yüksek yatay ivme değeri Akkuvu'nunkinin 2.5 misli (6 m/s2)

kadardır.

ONAGAWA 250,375

188.370
GENKAi

180,270
5EN0AI

300,450
KASHWAZAK1

FUKUSHİMA 160,270

TOKAI, 180,270

HAMAOKA, 450,600

IKATA 222.473

Not: ivme değerleri cm/s2 cinsinden verilmiştir
Nükleer Santralların Tasarıma Esas Deprem İvme değerleri (S1,S2)

- Sİ: konvansiyonel sistem ve bileşenler için yüksek olasılıklı düşük deprem ivmesi
- S2: nükleer güvenliği ilgilendiren sistem ve bileşenler için

düşük olasılıklı yüksek deprem ivmesi

Şekil 4.4. Japonya 'daki Nükleer Santral Sahalarının Deprem İvme Değerleri
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Şekil 4.5 Japonya 'dala Aktif Fay Hatları

Nükleer teknolojiye işletme güvenliği sebebi ile yöneltilen karşıt görüşlere, yaşanan

olumlu tecrübelerden faydalanılarak, cevap verilebilir. 1979 yılında yaşanmış olan "Three

Mile Island" kazası, kısmi kalp erimesine karşın, çevreye zararlı hiçbir radyoaktivite şahmına

yol açmamış olmakla beraber kapsamlı güvenlik değerlendirmelerine gerekçe' olmuş ve

nükleer güvenlik konusunda çok önemli katkılarda bulunmuştur. 14 yıl önce gerçekleşmiş

olan Çernobil kazasının da nükleer güvenlik açısından pek çok katkısı olmuştur. Bu tür ender

kazalar, 9000 yılı aşkın reaktör tecrübesinin içerisinde söz konusu iki önemli kaza dışında

hiçbir büyük kaza yaşanmadığı gerçeğini gölgelememelidir. Unutulmamalıdır ki Çernobil

kazası, elektrik üretimi sürecinde değil, nükleer güvenlik mevzuatına ve gereklerine aykırı

koşullarda yapılan bir deney sırasında meydana gelmiştir ve Çernobil santralı en önemli

nükleer güvenlik prensibi olan "derinliğine güvenlik" prensibine aykırı olarak, kaza sırasında

ortaya çıkan radyoaktif gazları tutabilecek, bir korunak binasından yoksun olarak
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tasarımlandığından bir çevre felaketine neden olmuştur. Çernobil kazası, bu bağlamda,

ölümcül çevresel etkilere neden olmuş tek ticari nükleer santral kazasıdır.

Güvenlik, yenilik ve gelişmelerle sürekli iyileştirilmekte olan dinamik bir kavramdır.

Nükleere karşı oldukça önemli provokasyon konulan haline getirilmiş olan nükleer kazalar,

nükleer teknolojiyi güvenlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde hem tasarım hem de

işletme aşamalarında pek çok düzeltici faaliyete yönlendirmiştir. Uluslararası Atom Enerjisi

Ajansı'nm destekleriyle ve üye ülkelerinde de aktif katılımıyla çok daha güvenli reaktör

tasarımlarını destekleyecek yeni bir güvenlik kültürü olgunlaştırılmıştır. Yeni reaktörler

öngerilmeli beton koruyucu kapla ve ciddi bir kaza durumunda fisyon ürünlerinin veya

sağlığa zararlı radyasyonun çevreye şahmını engelleyecek yakıt konfigürasyonu ile

tasarımlanmaktadır. Nükleer endüstri devamlı olarak kendiliğinden güvenlik özelliklerine

(pasif güvenlik sistemleri) sahip -başka bir deyişle güvenliği, teknolojik bileşenlerden ve

insan performansından daha çok doğal fizik kanunlarına dayalı olan- gelişmiş reaktör

tasarımlan için çaba sarfetmektedir. Bunların yamsıra mevcut reaktörlerin güvenlik

sistemlerinde de sürekli yenileme çalışmaları sürdürülmektedir. Günümüzde işletilmekte olan

modem nükleer santrallarm, nükleer güvenlik açısından en istenmeyen durum olan, kalp

erime olasılığı, bir reaktör işletim yılında, yaklaşık olarak 100.000'de bir ile 10.000.000'da

bir arasında değişmektedir.

Bu çalışmaların başarılı sonuçlarına en iyi örnek tüm dünyada son yıllarda oldukça

geliştirilmiş olan emre amadelik süreleri, çalışan personelin maruz kaldığı çok daha düşük

radyasyon dozları ve oldukça aşağılara çekilmiş olan planlanmamış durdurma sayılarıdır.

Bazıları piyasada olan yeni tip geliştirilmiş reaktörlerin güvenilirlik ve güvenlik konularında

şu anda yaygın olarak kullanılan reaktörlere göre daha da iyi kayıtlar vermesi beklenmektedir.

Nükleer enerji bugüne kadar pek çok ülkede güçlükler ve engellemelerle karşı karşıya

kalmıştır ve "nükleer enerji tartışması", her zaman "nükleer teknolojinin" riskleri tartışmasına

dönüşmüştür. Nükleer enerjinin kabulünde en önemli konulardan biri de halkın kabulüdür. Bu

konudaki yaklaşımlar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde nükleer enerji,

kamuoyunda kabul görmekle birlikte, hem endüstrileşmiş hem de gelişmekte olan bazı

ülkelerde ise halk nükleer enerjiye karşıdır ve bu konudaki gelişmelere engel teşkil

etmektedir.
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Nükleer enerjiyi kamuoyunda bir fobi haline getiren ve kamuoyunu etkileyen diğer

bazı unsurlar aşağıda verilmiştir:

Halkın, enerji kaynakları ve bu kaynakların avantajları yararları ve riskleri hakkında

yeterince bilgi sahibi olmaması,

Halkın bilim adamları, çeşitli yönetim organları ve politik sistemler tarafından

teknolojiden soyutlanmaları ve genellikle açıklamalarını teknik terminoloji ile yapan

uzmanlar ile kamuoyu arasındaki iletişimsizlik,

Halkın bazı risklere (trafik kazaları gibi) karşı esnek yaklaşırken bazı risklere (nükleer

teknoloji gibi) daha dramatik ve duygusal yaklaşması,

Bazı kriz dönemlerinde alınacak kararların çeşitli nedenlerle gecikmesinin

kamuoyunda endişelenmeye yol açması,

Medyadaki taraflı yayınların halkı yanlış yönlendirmesi (örneğin, turizmi olumsuz

etkileyeceği iddiası gibi).

Hiç şüphesiz yukarıda verilmiş olan sebeplerden ötürü kamuoyunda nükleer enerjiye

karşı bir önyargı oluşturulmuştur; fakat aynı zamanda halkın bu konuda yeterince

bilgilendirilmediği de açıktır. Örneğin 1997'de Fransa'da yapılan bir araştırmada halka

'Nükleer enerjiyi destekliyor musunuz?' sorusu sorulmuş ve alman cevaplar

değerlendirildiğinde halkın büyük bir kısmının bu konuda kararsız olduğu ortaya çıkmıştır.

Kamuoyunda, nükleer enerji ile ilgili soru işaretlerinin silinmesinin tek yolu uzun

vadeli, doğru ve tarafsız bir bilgilendirme programıdır. Bilgilendirme programının içeriği ve

yöntemleri, bu programın başarıyla hayata geçirilmesinde en önemli unsurlardır. Nükleer

bilgilendirme eksiksiz olmalı ve bu enerjinin avantajları, ona neden ihtiyaç duyulduğu

açıklanmalıdır. İlk olarak nükleer enerjiyle ilgili teknik ve ekonomik problemler

kamuouyunda netleştirilmelidir. Proje halka sunulmalı, ulusal yaran ve bölgesel avantajları (iş

imkanları, aktivitelerin artması vb.) net olarak halka açıklanmalıdır. Bunların yanı sıra

kamuoyundaki bazı şüphelere neden olan konularla ilgili, reaktörde güvenliğin nasıl

sağlanacağı, atıkların nasıl kontrol altında tutulacağı gibi bilgiler de doğrudan verilmelidir.

Reaktörün kuruluşu aşamasında da halk çeşitli broşür ve toplantılarla bilgilendirilmelidir.

Kamuoyunun, nükleer teknoloji hakkında kısıtlı ve yanlış bilgiye sahip ve halk üzerinde etkisi

olan (örneğin sanatçılar) bazı kişiler tarafından yanlış yönlendirilmelerine izin verilmemelidir.

Eğitim programı ayrıca okullarda ve bilgilendirme merkezlerinde enerji ve elektrikle ilgili
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verilecek eğitim programlarıyla da desteklenmelidir. Pek çok gelişmiş ülkede bu amaçla

videolar, gezici sergiler, oturumlar ve broşürler eğitim programı kapsamında kullanılmaktadır.

Eğitim programı kapsamında en önemli aşama nükleer enerjinin avantajlarının diğer

enerji çeşitleriyle karşılaştırmalı olarak halka verilmesidir. Kamuoyu, nükleer ve çevre

(nükleer teknolojinin en az karbondioksit yayılımma neden olması, diğer kimyasal toksik

atıklara göre nükleer atıkların güvenli bir şekilde depolandığı takdirde çevreye ve insan

hayatına olumsuz etkisinin olmaması, kömür tesislerine göre atmosfere daha az radyoaktivite

yayması ve az miktarda atık oluşturması, hiçbir asit çökelmesine neden olmaması

bakımından), ucuz enerji, enerjide bağımsızlık gibi başlıklar altında doğru ve tarafsız olarak

bilgilendirilmelidir.

Nükleer teknolojinin sosyal boyutu incelenirken önemle üzerinde durulması gereken

bir husus da global ısınma problemidir. Bu problemin çözümüne yönelik olan Kyoto

Protokolü'nün şartları yerine getirildiği takdirde artan nüfus ve enerji talebini karşılayabilmek

için uzun dönemde enerji çeşitliliği stratejileri geliştirilmeli ve dünyada şu an için

gözlenmekte olan fosil yakıta bağımlılık azaltılmalıdır. Gelecek kuşaklar için gereken

ekonomik büyümeyi temin edebilmek için izlenmesi gereken strateji, mevcut fosil yakıtların

daha akılcı kullanımına ve yenilenebilir enerji alternatiflerinin gelişimine paralel olarak

nükleer enerjinin artan bir oranda kullamlabilmesidir.

Elektriğinin % 35'ini nükleer santrallardan elde eden Avrupa Birligi'nin nükleer

enerji üretimi ile ilgili olarak aşağıdaki gözlemler yapılabilir:

Avrupa Birliği'nde kurulu nükleer santrallar güvenilir ve rekabet edebilir

şekilde ve iyi bir performansla işletilmektedir.

Geliştirilmiş güvenlik fonksiyonları sürekli olarak iyileştirilmekte ve

uygulanmaktadır.

Nükleer santralların kullanılabilir ömürleri her geçen gün arttırılmaktadır.

Pek çok santralda güvenlik ilkelerinden taviz vermeden güç artışı

yapılmaktadır.

İşletme personelinin maruz kaldığı (sağlığa zararlı olmayan dozlardaki)

radyasyon oranı önemli ölçüde azalmaktadır.
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Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen oldukça iyi çalışmakta olan anti

nükleer lobiler nükleer enerjinin kabul edilebilirliğini engellemek adına çalışmalarını

sürdürmektedir. Halkın onayım kazanabilmek ve politik çevrelerde kabul görebilmek

için yapılması gereken en önemli şey halkla daha başarılı bir iletişim kurmak ve halka

karşı şeffaf olabilmektir.

Tarihi gelişimi içerisinde nükleer enerji kavramı daima bir sır bulutu arkasında

kalmıştır. Nükleer teknoloji sıklıkla askeri amaçlarla özdeşleştirildiği için endüstrinin de

tepkisi nükleere karşı sessiz kalmak olmuştur. Yapılan en büyük hata teknolojinin halka

anlatılamayacak kadar karmaşık olduğu fikriyle endüstrinin sürekli olarak savunma tarafına

düşmüş olmasıdır. Bu durum halkta nükleer endüstrinin açık ve dürüst olmadığı imajını

yaratmıştır. Nükleer teknolojinin geleceği ile ilgili planlar yapılırken bu tarihsel gelişme ve

daha önce yaşanmış olan talihsiz yaklaşımlar göz önüne alınmalıdır. İnsanlar verilen

kararlarda katılımcı olma arzusundadırlar ve bu enerji politikalarında önemle dikkate alınması

gereken bir husustur.

Anti nükleer gruplar nükleere karşı negatif bir kamuoyu yaratma çabalarında

oldukça başarılı olmuşlardır. Uyguladıkları politika teknik geçmişteki birtakım talihsiz

olayları kullanarak halkın üzerine gitmek ve mevcut teknolojinin avantajlarına

değinmeksizin sadece negatif yönlerini göstermek olmuştur.

Bu senaryoyu değiştirmek için yapılması gereken ise teknik konulara dönerek halkı en

çok endişe duyduğu güvenlik konusunda aydınlatmaktır. Anti nükleer çevrelerin sıklıkla

kullandıkları Three Mile Island ve Çernobil kazaları şüphesiz negatif izlenimlere ve

endişelere neden olmuştur ancak bu kazalar yeni nesil santrallarm geliştirilmesine de önemli

boyutta yardımcı olmuş ve halkın en hassas olduğu güvenlik konusunda önemli gelişmeleri

beraberinde getirmiştir. Bu iki kaza ile ilgili önemli birkaç husus da yine halk tarafından açık

olarak bilinmemektedir. Unutulmaması gereken önemli bir nokta da kaza riski sıfır olan hiçbir

teknoloji olmadığı ve insanlığın da teknolojisiz bir dünyayı istemediğidir. Kazalar tolere

edilebilir sınırlar içerisinde olmak kaydıyla bütün alternatif enerji türleri için söz konusudur

ve kabul edilebilirdir. Bunun halka en doğru biçimde yansıtılması, açık, dürüst ve şeffaf bir

politika izlenmesi ve halktan ve ilgili otoritelerden hiçbir bilginin saklanmayacağı güveninin

kazandırılması, nükleer endüstrinin geleceği açısından önemlidir. Endüstri, halk ve yetkili

otoriteler arasında derin bir güven duygusu tesis edilmesi, nükleer teknolojinin en önemli
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gereksinimidir ve geçmişte bu sebeple nükleer teknolojinin uğramış olduğu zararın

giderilmesi ve nükleer enerjinin sürdürülebilir kalkınma stratejisi içerisinde olması gereken

yere konabilmesi için kamuoyu onayı esastır.

Nükleer teknolojinin profesyonelleri, sabırlı ve kararlı bir biçimde nükleer enerjinin

avantajlarını yavaş ve emin adımlarla anlatmalıdır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

Konvansiyonu Çerçevesi'nde, taraflar arasında nükleer endüstrinin yer alması da zaman

içerisinde olmuştur. 1992 yılında Rio'da nükleer endüstri bir taraf olarak bulunmazken,

gelişme sürecinde, nükleerin sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasında çözümün bir

parçası olduğu kabul edilmiş ve nükleer politik arenada bu bağlamda yerini almıştır.

Kyoto Protokolü'nün halk için genel bir anlamı yoktur. Herkes tarafından anlaşılır

olan hava kirliliği ve bunun etkileridir. Emisyonların engellenebilmesinde nükleerin

bağlantısını en etkin bir biçimde anlatabilmek, somut örneklerle mümkün olabilir. Örneğin

Kanada'nın Ontario bölgesinde, 1999 yazında 7 nükleer santralın bakım sebebiyle kapalı

olması hava kirliliğinin önemli ölçüde artması sonucunu doğurmuştur. Enerji talebini

karşılamak için kömür santrallarına yüklenilmiş ve Birleşik Devletler'den ithal kömür

kullanılmıştır. Kömüre dönülmüş olması halk tarafından, ağırlaşan havayı soludukları için

kolaylıkla fark edilmiş ve solunum yoluna bağlı rahatsızlıklar artmıştır. Nükleer santrallarm

kapalı olmasının ekonomik olarak getirdiği yük ise iki şekilde olmuştur: İthal edilen kömürün

getirdiği maliyet ve sağlık giderlerinin artması. Görüldüğü gibi böyle bir portre insanlara,

binlerce kelime sarf ederek anlatılabileceğin çok daha fazlasını iletebilmektedir.

Kamuoyuna ulaşmada en önemli husus halkın anlayabildiği dili kullanabilmektir;

verilmesi gereken mesaj, nükleer teknolojinin en ciddi güvenlik kriterlerini sağlayarak enerji

talebini karşılarken, temiz bir atmosferde yaşamamızı da temin ettiğidir. Nükleer enerjinin

sürdürülebilir kalkınma içerisindeki rolünü gerektiği gibi oynayabilmesi için kamuoyu ve

politik çevrelerde doğru ve açık olarak anlaşılması esastır. Bunun için ise kısa ve uzun dönem

planlar yapılarak nükleerin avantajlarının anlatılması ve temiz ve rekabet edebilir bir enerji

alternatifi olarak nükleerin halk tarafından doğru şekilde algılanması gelişmekte olan

ülkelerin nükleer politikalarında önemli bir rol oynayacaktır. Nükleer endüstri sürekli

artmakta olan dünya nüfusu için kabul edilebilir bir yaşam standardını sağlamak ve

sürdürülebilir enerjiyi temin etmek için:
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Bütün mevcut enerji alternatifleri kullanılmalıdır,

Kaynak ve teknoloji çeşitliliği gelecekte ekonomi ve sosyal gelişmenin güvence

altına alınması açısından önemlidir,

Nükleer enerji problemlere karşı tek çözüm değildir ancak çözümün önemli

bir parçasıdır

ilkelerini benimsemiştir. Ancak önemli olan bu ilkeleri halkın ve politik çevrelerin de

benimsemesi ve gelişmekte olan ülkelerde de geç kalınmadan sürdürülebilir kalkınma

programlarında nükleere geçilmesidir.

Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralın bölge turizmini etkileyeceği görüşü

de doğru değildir. Zira ABD (Şekil 4.6) ve Avrupa'daki (özellikle İspanya ve Fransa'daki)

(Şekil 4.7) nükleer santrallarm bir kısmı turizmin yoğun olduğu bölgelerde kumludur. Ayrıca

unutulmamalıdır ki ülkemizi ziyaret eden turistlerin çoğu nükleer santral olan ülkelerden

gelmektedirler. Bu konuyu istismar eden bazı kişiler Akkuyu'da nükleer santral kurulması

halinde ve bu santralda bir kaza olmasa dahi "kaza ve radyasyon sızıntısı" söylentilerinin

etkisi ile turizmin etkilenebileceğini öne sürmektedirler. Türkiye'nin aleyhinde olacak bu tarz

söylentilerin sadece Akkuyu'da kurulacak nükleer santral için değil, Türkiye'nin

komşularında bulunan nükleer santrallar hakkında da çıkarılabileceği göz ardı edilmemelidir.

Çünkü, bir nükleer santralda meydana gelebilecek sızıntı -aynen Çernobil kazasında oılduğu

gibi- kolaylıkla diğer ülkeleri de etkileyebilmektedir. Bu nedenle bir nükleer santralın turizm

bölgesine yakınlığı veya uzaklığı önem arz etmemektedir.

4.5. Jeopolitik Uyumluluk

Enerji planlamalarında, enerji ithalatına bağımlılığı azaltan ve uluslararası piyasa

fiyatlarındaki değişkenliğe karşı ülke çıkarlarını koruyabilecek güvenli ve çeşitlilik prensibini

göz önüne alan bir enerji tedarik portföyünün oluşturulması ulusal bir öncelik olmalıdır.

Hiçbir yakıt kaynağı tamamıyla güvenli değildir. Bilinen petrol kaynaklarının % 65'i dünyada

tek bir bölgede -Orta Doğu- toplanmıştır. Doğal gaz boru hatları binlerce kilometre

uzunluğunda olup tüketiciye giderken pek çok ülkeden geçmektedir ve bu durum uluslararası

politikayı ilgilendiren ciddi zorluklara neden olabilmektedir. Hidroelektrik santralları sadece

birkaç ülke tarafından beslenen su kaynaklarına dayalı olabilir. Yerli fosil kaynaklarının

yetersiz olduğu Finlandiya, Fransa, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti ve Japonya gibi ülkelerde
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ABD:

İşletmedeki reaktör sayısı: 104 (96423 MWe)
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Şekil 4.6. ABD 'deki Nükleer Santrallar
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Şekil 4.7. Avrupa 'daki Nükleer Santrallar
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nükleer teknoloji, enerji temin güvenliğine ve enerjide çeşitlilik ilkesine katkıda bulunmuştur

ve bundan sonra da nükleer enerji bu ülkeler için kolay vazgeçilemeyen bir seçenek olacaktır.

Nükleer teknolojide, birim elektrik başına ihtiyaç duyulan yakıt miktarı az olduğu için uzun

yıllar boyu ihtiyaç duyulacak yakıtı depolayacak stratejik nükleer yakıt depoları kurularak,

fiyatlardaki ve ticari politikalardaki ani değişikliklerin ekonomiye etkisi en az düzeye

indirilebilir.

Güneydoğu Asya'da yakın zamanda yaşanmış olan kriz pek çok ülkenin

ekonomisinde ciddi boyutlarda bozulmalara ve enerji ithalat faturalarında da önemli

artışlara yol açmıştır. Ulusal enerji kaynaklarından yoksun ve enerji politikalarında

nükleerin payının yüksek olduğu ülkeler ticari açıdan bu krizden daha az etkilenmiştir.

4.5.1. Ekonomik Gelişim ve Enerji Göstergeleri Açısından Avrupa Birliği ve

Asya Ülkelerinin Karşılaştırılması

Elektrik enerjisine olan talep bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilişkilidir.

Ayrıca, elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan teknolojilerin gelişmişliği ve enerji üretirken

meydana gelen CO2 emisyonu miktarı da gene ülkelerin ekonomik düzeyleriyle bağlantılıdır .

Bu durumu daha iyi anlaşılabilmesi için iki uç örnek aşağıda değerlendirilmektedir [9]:

4.5.1.1 Avrupa Birliği Ülkeleri

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dünyadaki en fazla enerji tüketen ülkeler olma

konumunu korumaktadır. 1997 yılında 1407 Mtpe tüketerek OECD'nin toplam birincil enerji

tüketiminin % 30'una karşılık gelen bir tüketim düzeyine çıkmıştır. Bu rakam, dünya

tüketiminin % 15'ine karşılık gelmektedir. AB ülkeleri, genelde farklı gayrı milli hasıla ve

gelir düzeyine sahiptir ve bu durum bu ülkelerin yaşam düzeylerinin ve enerji tüketimlerinin

farklılık arz etmesi sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca, bu ülkeler farklı iklim koşullarına da

sahiptir. 80'li yıllarda gayrı safı milli hasıla yılda ortalama % 2,2 büyüme göstermiş ve J 986—

1990 döneminde bu oran %3'e çıkmıştır. 1996 yılında ekonomik büyüme yılda % 1,7'ye

düşmüştür. Ancak 1998 yılma doğru % 2,6 - % 2,9 arası bir büyüme hızı sağlanmıştır. AB

ülkeleri arasında büyüme hızı bakımından büyük farklılıklar vardır; 1990-1997 arasında

İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin büyüme hızı %1'den az iken İrlanda % 7,1 büyüme hızını

yakalayabilmiştir. Aynı dönemde Almanya % 1,6 ve Fransa % 1,2 yıllık büyüme hızına
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erişmiştir [10]. AB ülkelerinde, 1997 yılı itibarı ile, toplam kurulu güç 556 GWC kadardır. Bu

kapasitenin yaklaşık % 56'sı termal, % 23'ü nükleer, % 21.'i hidro ve rüzgar enerjisidir

(Şekil 4.8). 1990 yılından itibaren, kurulu güç 57 GWC kadar arttırılmıştır ve bu ek kurulu güç

içerisinde; nükleer 9,4 GWe, hidro 4,7 GWC, rüzgar 4 GWC, kombine çevrim 25 GWC ve gaz

türbini 6,8 GWC paya sahiptir [10].
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Şekil 4.8. Avrupa Birliği Ülkelerinde Elektrik Enerjisi Üretim Komposizyonu [10]

AB ülkelerindeki elektrik tüketimine baktığımızda, 1985 yılından itibaren ortalama

yılda % 2,2 oranında bir talep artışı görülmektedir. Uzun vadede elektrik talebinin

yavaşlaması, bu ülkelerdeki ekonomik kararlılığa ve düşük nüfus artış oranına bağlı olarak,

kaçınılmazdır. 80'li yılların ikinci yarısında, büyüme hızının %3 düzeyine çıkması ile talepte

bir artış olmuş ve % 2,7'ye çıkmıştır. Daha sonra, büyümenin yavaşlaması ile talep % 1,3'e

düşmüştür. 1995-1996 yıllarında soğuk iklim koşullan ve eknomik gelişim talepte de artışı

beraberinde getirmiş ve yıllık talep % 2,6'ya çıkmıştır. 1997 yılında bu oran % 1,6'ya

gerilemiştir. Sonuç olarak, 1990 yılından itibaren elektrik enerjisine olan yıllık talep ortalama

% 1,8 olmuştur ve aynı dönemde gayrı safi milli hasılanın ortalama artış hızı % 1,6 düzeyinde

kalmıştır. Bu da talep/GSMH oranının yaklaşık olarak 1,0 civarında seyrettiğini

göstermektedir. 1985-1990 yılları arasında elektrik talebinin sektörel gelişimine baktığımızda;

hizmet sektörü yılda % 4,7, endüstri sektörü % 2,3 ve diğer sektörler (evsel kullanım gibi) %
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2,0 oranında elektrik talebi artışında bulunmuşlardır. 1990'h yıllarda endüstriyel elektrik

enerjisi talebi hızı yılda % 0,9 düzeyine inmiştir. Diğer iki sektörde ise % 2'nin üstüne

çıkmıştır. Elektrik talebindeki artış hızı AB ülkelerinde farklılık arz etmektedir; Almanya ve

İsveç'te % 0,5'lik bir artış olurken Portekiz ve İrlanda'da % 4,5 - % 5 düzeyine çıkmaktadır.

Bu da açıkça göstermektedir ki, AB ülkelerinde dahi elektrik enerjisine olan talep, ülkeden

ülkeye değişmekte ve bunda ülkelerin öznel ekonomik koşulları rol oynamaktadır. Kişi başına

düşen elektrik enerjisi miktarı ise önemli bir ekonomik gelişmişlik göstergesidir ve AB

ülkeleri arasında büyük bir uçurum bulunmaktadır; Portekiz'de bu değer 3.721 kWsaat/kişi

iken İsveç'te 16.540 kWsaat/kisi'ye ulaşmaktadır. (Portekiz'deki kişi başına düşen elektrik

enerjisi miktarı Türkiye'nin iki mislinden fazladır) 1990-1997 yılları arasında kişi başına

düşen elektrik enerjisi miktarındaki yıllık artış en fazla % 4,2 ile, İrlanda'dadır. İsveç ve

Almanya'da ise, aynı dönemdeki yıllık değişim, % -0,3 düzeyindedir ve bu durum bu iki

ülkenin ekonomilerinin ne denli kararlı olduğunu göstermektedir. AB ülkelerinin enerji

üretimindeki ithalat payı, 1997 yılı itibari ile, % 47,7'dir. Bu da, AB ülkeleri için güvenilir

enerji sağlama kriterinin (security of supply) henüz yeterince ağırlık kazanmamış bir enerji

planlama kriteri olduğunu göstermektedir. Bu durum, özellikle petrol ve doğal gaz sağlamada

AB ülkelerinin dışa bağımlılığı değerlendirildiğinde ortaya çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki,

AB ülkelerinde, 1990 yılından bu yana kişi başına düşen gaz tüketimi % 33 artmıştır [10].

AB ülkelerinden bazılarında rüzgar enerjisinin kullanımı dikkate değerdir: Almanya

(1997 yılı itibari ile 2000 MWC), Danimarka (1135 MWe) ve İspanya (449 MWC).

Almanya'da rüzgar türbinlerinden sağlanan elektrik enerjisi toplam içinde % 1 paya sahiptir.

Almanya'da 2020 yılma yönelik plan, bu oranı % 3,5 düzeyine çıkarmayı hedeflemektedir.

Rüzgar enerjisinden yararlanmanın genelde iki nedeni vardır; merkezi elektrik şebekesinden

uzaktaki yerleşim yerlerine elektrik sağlamak ve çevre kirlenmesini azaltmak.

Endüstrileşmiş ülkeler arasındaki en düşük CO2 emisyonu yıllık değişim oranı (1990-

1997 yılları itibarı ile), % -0,1 ile Avrupa Birliği ülkelerinındir (Şekil 4.9). Diğer bir deyişle

bu ülkelerde CO? emisyonunda bir azalma gözlenmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin düşük

CO? emisyonunu sağlamadaki en önemli iki etken; enerji verimliliği ve nükleer enerji

kullanımıdır. 1997 yılı verilerine göre AB ülkelerinin CO? emisyon düzeyi 1990 yılı

düzeyinin % 1 altındadır. 1990 yılından itibaren kişi başına düşen CO? miktarında yılda

ortalama % 0,5 azalma gözlenmiştir (Şekil 4.10). Ayrıca, en önemli göstergelerden biri de

karbon yoğunluğudur; [CO? miktarı (ton)/tep]. Karbon yoğunluğu 1990 yılından bu yana
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yılda ortalama %1,1 azalmıştır ve bunun temel nedeni elektrik üretiminde petrol ve katı

yakıttan doğal gaza geçilmesi ve CO2 şahmına neden olmayan teknolojilere (nükleer, rüzgar,

biyokütle gibi) ağırlık verilmesidir. Bundan başka CO2 miktarı (ton)/gayn safi milli hasıla

oranında da 1990 yılından itibaren yılda ortalama % 1,7 kadar bir azalma vardır [9, 1 0].
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4.5.1.2. Asya Ülkeleri

Asya ülkeleri (Çin, Hindistan, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan), hızlı

nüfus artışı gösteren (80'lerde yılda ortalama %1,8; 90'larda yılda ortalama %1,5) ve enerji

gereksinimi yüksek olan ülkelerdir. Gayrı safı milli hasıla, 1997 yılındaki Asya krizine

rağmen, 1980 yılından itibaren yılda ortalama %7,3 düzeyinde seyretmektedir. Böylesine

yüksek büyüme hızına rağmen dünyamızın bu bölgesi göreceli olarak düşük düzeyli ekonomi

karakteristiğine sahiptir. Söz gelımi, AB ülkelerindeki kişi basma düşen »elir düzeyi Asya

ülkelerinin yaklaşık 23 katıdır.

Asya ülkelerindeki toplam elektrik üretimi kapasitesi, 1996 yılı itibarı ile, 51 I GWe'dır.

1990 yılından itibaren yıllık ortalama kapasite büyümesi % 7,8 düzeyindedir. Bu ülkelerdeki

elektrik üretimi 1980-1996 yılları arasında kararlı bir biçimde yılda % 8,4 oranında artış

göstermiştir. Elektrik üretiminde termal üretim teknolojileri ağırlıklı olarak kullanılmaktadır:

Dağılım, 1996 yılı itibarı ile, % 78 termal, % 6 nükleer ve % 16 hidro olarak verilmektedir

(Şekil 4.11). Katı yakıtlar bölgede ucuza mal edildiğinden termal üretimde ağırlıklıdır. 1980—

1996 yılları arasında katı yakıtların termal üretimdeki paylan % 60'dan % 79'a çıkmıştır.

Aynı dönemde petrol % 37'den % 11 'e gerilemiş ve doğal gaz % 2'den % 9'a çıkmıştır.

Yapılan tahminlerde yıllık elektrik enerjisi talep artışını karşılamak için Çin her yıl 15

GWC, Hindistan ise 10 GWC ek kurulu güce ihtiyaç duymaktadır. Bu miktarlar

ülkemizin sahip olduğu kurulu gücün 3/5 ve 2/5 katıdır. Çin her iki senede mevcut

kurulu gücüne ülkemizin bugün sahip olduğu kurulu gücün tamamını eklemek

zorundadır. Türkiye'yi dünya gerçeğinden soyutlayarak bir enerji planlaması yapmak

mümkün değildir. Bu rakamlar, dünya genelinde gereksinim duyulan ek kurulu gücün

yaklaşık % 40 - % 50'sine karşılık gelmektedir. Bu kadar büyük enerji yatırımlarına

gereksinim duyan Asya ülkelerinde enerji üretim teknolojilerinin seçimi, iklim değişikliği

sorunu ile birlikte düşünülmek zorundadır. Asya ülkelerinin halen sahip olduğu ortalama kişi

başına düşen enerji tüketimi miktarı yaklaşık olarak AB düzeyinin % 20'si kadardır. Asya

ülkelerinde, enerji üretimindeki ithalatın payı, 1997 yılı itibarı ile, % 12 kadardır ve

% 47,7'lik paya sahip AB ülkelerine göre çok daha makul düzeydedir [10].
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Şekil 4.11. Asya Ülkelerinde Elektrik Enerjisi Üretim Kompozisyonu [10]

Asya ülkelerinin neden olduğu CO2 emisyonu çok ciddi düzeylerde seyretmektedir:

1990 yılında bu yana CO2 emisyonu % 45 artmıştır (Şekil 4.12). Asya ülkelerinden Çin ve

Hindistan en yüksek sera gazı üreticileri olma konumundadır. Asya ülkelerindeki COT

üretiminde en önemli katkı elektrik üretiminden ve endüstri tesislerinden gelmektedir.

Bunların toplam içindeki payı % 70 civarındadır. Elektrik üretimi sırasında oluşan CO2

emisyonunun ana nedeni katı yakıtlardır. AB ülkelerinin tersine, karbon yoğunluğu ve kişi

başına düşen CO2 miktarı 1990 yılından bu yana artış göstermektedir (Şekil 4.13) [9].
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Şekil 4.12. Asya Ülkelerinde CO2 Emisyonu [10]
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Şekil 4.13. Asya Ülkelerinin Temel Ekonomik ve Çevre Göstergeleri [10]
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Asya ve Avrupa ülkelerinin elektrik üretim yapısını özetlememizin amacı, Türkiye'nin

bir seçim yapmak durumunda olduğunu vurgulamak içindir. Ülkemiz Avrupa Birliği

ülkelerinde olduğu gibi, nükleer enerjiyi yoğun olarak mı kullanacak yoksa enerji

gereksinimini, bazı Asya ülkelerinde olduğu gibi, çevreyi kirleten fosil yakıtlı sistemlere mi

dayandıracaktır. Enerji politikamızı belirlerken dikkat edilmesi gereken husus; enerji üretim

teknolojileri seçiminde, çevresel uyumluluk bağlamında, gelişmiş Avrupa ülkeleri arasında

yer almamızı sağlayacak bir politikanın izlenmesidir.

4.5.2. Silahsızlanma Problemleri

Jeopolitik açıdan bakıldığında, kamuoyundaki bir başka endişe de nükleer teknolojinin

kullanılmasının jeopolitik bir kararsızlık durumunun yaratılmasına neden olacak, "nükleer

silahların yayılmasını arttıracağı veya muhtemel terörist saldırıların ortaya çıkacağı"

endişesidir. Bu endişenin kaynağı, kullanılmış yakıttan yüksek oranda zenginleştirilmiş

uranyum veya plütonyum gibi fisil madde elde edilebilmesidir. Ticari nükleer santrallardan

çıkan sınırlı miktardaki plütonyum silah üretimi için uygun bir formda değildir. Kullanılmış

yakıttan silah imalatı büyük ölçekte ve içerisinde kimyasal işlemlerin ve pek çok diğer

aşamanın da bulunduğu çok gelişmiş bir teknolojiyi gerektirmektedir. Ayrıca devletlerin de

bu tip tesislere teröristlerin erişmesine izin vermesi mümkün değildir.

1970 yılında 185 ülke, nükleer silahların yayılmasını önlemek adma tavır almak ve

UAEA'nm nükleer faaliyetlerle ilgili kapsamlı denetimlerini kabul etmekle yükümlü kılan,

"Nükleer Silahsızlanma Anlaşması"nı imzalamıştır. UAEA İdari Heyeti güvenlik

denetlemeleriyle ilgili sistemini daha da kuvvetlendirmiştir. Dünyada Nükleer Silahlardan

Arındırılmış Bölgeler'in sayısı artmış, nükleer silah denemelerine son verilmiş ve "Soğuk

Savaş" sonrası nükleer silahsızlanmaya doğru eğilim artmıştır.

Ülkemizin nükleer silah yapma gibi, politik veya teknolojik bir projesi yoktur. Zira

ülkemizin "nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına ve nükleer silahsızlanmaya"

yönelik altına imza atmış olduğu anlaşmalar vardır. Kaldı ki nükleer silah yapmak için bir

nükleer güç reaktörüne de gerek yoktur (komşumuz Irak senelerdir, reaktörü olmadan nükleer

silah üretmek için çalışmaktadır). Nükleer santrallar, nükleer silah yapımı için uygun tesisler

değildir. Nükleer enerji üretimi sırasında oluşan ve kullanılmış yakıt içinde bulunan

plütonyumu, kullanılmış yakıttan ayrıştırmak için çok özel ve hassas bir teknoloji
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gerekmektedir. Ayrıca, plütonyum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nm sürekli denetimi

altında olan bir elementtir.

4.6. Ekonomik Uyumluluk

Her ülkenin enerji problemi kaynaklan, mali durumu, coğrafi durumu, siyasi ve sosyal

yapısı bakımından kendine özgüdür. Bu yüzden güç santralları tercihinde önemli bir ölçül

olan enerji üretim maliyetleri de ülkelerarası büyük farklılıklar gösterir. Nükleer güç

santrallarınm kapital maliyeti yüksek ancak yakıt maliyeti düşüktür. Toplam maliyet, santral

gücüne, inşa süresine, iskonto oranına ve kredi şartlarına (peşm ödeme, yap-ışlet-devret vb.)

bağlı olarak değişir. Nükleer güç santrallarının kapital maliyeti 2000 - 3500 $/kW arasında

değişmektedir. 1000 MW'hk, % 80 kapasite faktörüyle çalışan ve 25 yıl ömrü olan bir

nükleer santralın % 5 iskonto oranına göre yapılan hesaplarda kapital maliyeti 2250 $/kW

bulunmuştur. Üretim maliyeti içerisindeki faktörlerin paylan aşağıda verilmektedir [19]:

Kapital

İşletme-bakım

Yakıt*

Toplam**

2,28 cent/kWsaat

0,90 cent/kWsaat

0,45 cent/kWsaat

3,63 cent/kWsaat

%63

%25

% 12

% J00

*Atık depolama ve söküm maliyeti hariç (yaklaşık değer 0,2 cent/kWsaal)

**îşletme sırasında yapılacak olan kapital yatırımı hariç

Yakıt maliyeti çok olan gaz yakıtlı kombine çevrim santrallannda kapital maliyeti

400$/kW - 600 $/kW arasında değişmektedir. 400 MW 'hk % 80 kapasite faktörüyle çalışan

ve 20 yıl ömrü olan bir santralın % 5 iskonto oranına göre yapılan hesaplarda kapital

maliyeti 600 $/kW bulunmuştur. Gaz yakıtlı kombine çevrim santrallannın üretim maliyeti

içerisindeki faktörlerin payları aşağıda verilmektedir [19]:

Kapital 0,69 cent/kWsaat % 18

İşletme-bakım 0,45 cent/kWsaat % 14

Yakıt* 2,20 cent/kWsaat % 68

Toplam** 3,34 cent/kWsaat % 100

*Yakıtın ısı değeri 3S/GJ alınmıştır.

**İşletme sırasında yapılacak olan kapital yatırımı hariç
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Ancak bu sonuçlan değerlendirirken doğalgazdan elektrik üretimi maliyetinin

% 60'ından fazlasını yakıt maliyetinin oluşturduğunu ve bu durumun da yakıt fiyatlarındaki

değişime duyarlılığı önemli ölçüde arttırdığını gözden kaçırmamak gerekir. Yakıt birim fiyatı

iki misline çıktığında doğal gazlı kombine çevrim santrallarmdan elektrik üretim maliyeti

% 60 artarken, nükleer santrallardan elektrik üretim maliyeti ancak % 1 0 artış göstermektedir.

Bu özelliğiyle nükleer santrallar, sürdürülebilir kalkınma hedefi içinde, piyasalardaki yakıt

fiyatı değişikliklerine karşı bir güvence olarak enerji portföyünde önemli bir yer tutmaktadır.

Nükleer santrallann gaz santrallarıyla rekabet edebilmesi için % 5 iskonto

oranına göre kapital maliyetinin 2000 $/kW civarında olması gerekir. Diğerleriyle

karşılaştırıldığında, kapital maliyeti yüksek, üretim maliyeti daha düşük olan nükleer

enerjiden elektrik üretiminin kapital maliyetini, yaklaşık 10 yıllık bir süreç içindeki planlama,

inşaat ve lisanslamayla ilgili harcamalar oluşturur. Sürenin uzun olması nedeniyle,

hesaplamalarda kullanılan iskonto oranının önemi fazladır. İnşaat süresi kömür santralları için

5 yıl, gaz santralları için 2 - 3 yıl, nükleer santrallar için 5 - 7 yıl olarak alınmaktadır [8].

Yıllık iskonto oranı % 5 alınarak yapılan hesaplamalarda inşaat dönemi faizi,

toplam maliyetin % 15'ine, % 10'a göre yapılan hesaplamalarda ise % 25'inden

fazlasına denk gelir. Şekil 4.14'de iskonto oranının yüksek olması nükleer santralları daha az

rekabet edebilir duruma getirmektedir [8].

% 10 Iskonto Oranı ve 25 Yıllık Süre için Nükleer, Kömür ve Kombine

Gaz Çevrim Tesislerinin Ortalama Maliyet Payları

% 100

% 0

nükleer kömür doğalgaz

• Yakıt

• İşletme & Bakım

M Kapital

Şekil 4.14. Nükleer, Kömür ve Kombine Çevrim Gaz Santra Harının

Üretim Maliyetindeki Payları [19]
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Elektrik enerjisi üretiminin gelişimini, 1970-2020 yılları arasında, yakıt tiplerine göre

incelediğimizde (Şekil 4.15), nükleerden elektrik enerjisi üretiminin 1970-1990 yıllan

arasında (özellikle 1980-1985) dünya petrol krizinin etkisi ile hızlı bir artış gösterdiği,

1990'dan sonra ise üretimdeki bu artışın azaldığı gözlenmektedir.
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Şekil 4.15. Yakıt Tiplerine Göre Dünya Elektrik Enerjisi Üretimi [1]

Burada özellikle dikkat çekici husus, doğal gazdan elde edilen elektrik enerjisindeki

artışın hızlandığı dönemde (1995'den sonra) nükleer enerji kullanımının sabit kalmasıdır. Bu

durum, birim tesis maliyeti düşük, kuruluş süresi hayli kısa olan doğal gaz santrallarına olan

talep artışının nükleer enerjiye olan yönelişi yavaşlattığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır [9].

Ancak 2020 yılına yönelik tahminlerde yer alan doğal gaza yönelişteki hızlanma

(bugünkü talep artışının geleceğe yönelik tahminlere "bugünkü halin devamı (bussiness-

as-usual)" yaklaşımı ile yansıtılması sonucunda, 2000 yılına göre yaklaşık 4 kat)

beraberinde gaz fiyat artışlarını da getirebilecektir. Dışa bağımlılığı artıran doğal gaz

kullanımının 2000'li yılların projeksiyonlarındaki hızla artan payı, doğal gazı ellerinde

bulunduran bazı ülkelerin fiyat politikalarında meydana gelebilecek değişiklikler

sebebiyle gerçekçi bir tahmin olmayabilir. Ayrıca 2020 yılına kadar doğal gaza olan bu

yoğun talebin 1970'li yıllardaki petrol krizine benzer bir krizi beraberinde getirmesi de
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çok olası bir durumdur. 1970'li yıllarda meydana gelmiş olan petrol krizi ülkemizin

ekonomik dengelerini altüst etmiş ve yüksek enflasyona neden olmuştur. Ülkemizin bu

ekonomik şoku atlatması çok uzun bir süre almış ve 1980'li yılların başına kadar

ekonomimize olan olumsuz etkisi devam etmiştir. Bu nedenle, dünya elektrik enerjisi

üretiminde doğal gazın ağırlık kazanması ekonomik ve stratejik yönden -dışa bağımlılık

bağlamında jeopolitik uyumluluk bakımından- olası sakıncaları beraberinde

getirebilecektir. Diğer yandan, 2000-2020 yılları arasında hızlı bir artış (1,5 kat) göstermesi

beklenen katı yakıtların (özellikle kömür) kullanılması, özellikle CO? emisyonu sorunu ile

birlikte ele alındığında dünya için kabul edilemez bir yönelişi göstermektedir. 2010-2020

yılları arasında, nükleer enerji kullanımında, ömrünü tamamlayan tesislerin yerine aynı sayıda

yeni tesis konulmadığı takdirde hafif bir düşüş beklenmektedir.

Lisanslayıcı yetkili kuruluş tarafından istenen değişikliklerin yapılması sırasında

olabilecek gecikmeler toplam kapital maliyetini arttırır. Yatırımın uzun sürmesi, yetkili

kuruluş kararlarında ve halkın kabulünde belirsizlikler olması gibi faktörler, nükleer tesis

yatırımcıları için finansal risk oluşturur. İnşaat ve lisanslama süresini azaltması açısından,

kurucu, işletici, lisanslayıcı gibi organizasyonların birlikte uyum içinde çalışmaları

gerekmektedir.

İşletmeye geçen bir nükleer tesisin üretim maliyeti kararlıdır. Tesisin planlanan

kapasite faktöründen yüksek bir kapasiteyle çalışması veya büyük bir yenileme yapılmadan

ömründen daha fazla süre çalışması üretim maliyetinin düşmesine neden olur. Günümüzde

işletmedeki pekçok nükleer santral amortisman sürelerini tamamlamışlardır; bundan dolayı

tesisin kar edebilmesi için yalnızca işletme giderlerinin karşılanması yeterli olmaktadır. İyi

işletilen tesisler bu konuda avantajlıdır; örneğin Amerika'da işletmede olan nükleer tesislerin

2/3'ünden fazlası kWsaati 2 cent'ten (ilk yatırım maliyeti hariç) daha ucuza elektrik

üretmektedir. İşletme giderleri düşürülmüş -ki bu giderler % 40'a kadar düşürülebilmektedir-

ve kullanılabilirlik oranı konusunda iyileştirmeler yapılmış olan nükleer santrallar piyasada

rahatlıkla rekabet edebilmektedir. Şekil 4.16. de nükleer santrallarm kullanılabilirlik oranının

yıllar itibarıyla artışı gösterilmektedir.
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Şekil 4.16. Nükleer santrallarm kullanılabilirlik oranı gelişimi [19]

Nükleer santrallarm başarılı bir şekilde ekonomik olarak işletilmesiyle güvenli olması

arasında doğrudan bir ilişki vardır. Nükleer santrallarm yönetimi için birinci ve temel strateji

santralın kârlı ve güvenli bir şekilde işletimidir. Nükleer santrallarm güvenli olarak işletilmesi

kardan da öncelikli bir konudur. Yeterli para akışı olmayan tesisler bakım, onarım,

yenileme gibi tesiste yapılacak işler için gerekli finansmanı bulamazlar. Güvenliği

etkileyecek konulardaki harcamaların yapılamaması sonucu düzenleyici otorite, santralı

durdurma kararı verebilir. Santralın durdurulması da maliyeti arttıracaktır. İşletmede olan

santrallarm maliyetlerinin artmasının nedeni, güvenlik şartlarına getirilen yenilikleri temin

etmek için yapılan harcamalardır. Sonuç olarak santralın azami güvenlik şartlarıyla işletilmesi

ekonomik açıdan önemli bir parametredir.

Şekil 4.17'de, I. gruptaki nükleer santrallar yani baz yükte elektriğin kWsaatini

2 cent'ten daha az fiyata satabilenler piyasada diğer elektrik üretim tesisleriyle rekabet

edebilen santrallardır. II. gruptaki santrallar ise kapitallerinin büyük kısmını amorti etmeleri

şartıyla, gelirlerinin işletme-bakım ve yakıt giderleri gibi değişken giderleri karşılaması

nedeniyle rekabet edebilen santrallardır. III. gruptaki santrallarm gelirleri değişken giderleri

bile karşılayamamakta olduğu için kapatılmak zorundadır.
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Rekabetçi Piyasada Nükleer Santrallar

Gelirler

2 cents/kWs
H Yatırım

Dişletme Bakım

D Yakıt

Şekil 4.17. Nükleer santrallann rekabetçi piyasadaki durumu [19]

Nükleer santrallar gaz, kömür, petrol, hidro ve diğer yenilenebilir enerji

kaynaklan gibi elektrik üretim alternatifleriyle rekabet edebilir olmalıdır. Bütün bu

alternatifler maliyet, risk ve piyasa açısından ayrıntılı olarak incelenmelidir.

Maliyet: Fosil yakıtlı tesislerin kapital maliyeti düşük yakıt maliyeti yüksektir.

Nükleer ve hidro ise düşük yakıt maliyetli ancak yüksek yatırım maliyetli (daha çok

borçlanma, daha çok birikmiş inşaat dönemi faizi, daha çok ticari ve tamamlanmama riski)

tesislerdir ve tesisin sökümü, atık son depolama ve güvenlik arttırımıyla ilgili sorumluluklar

da mevcuttur.

Risk: Risk de maliyeti olan önemli bir ekonomik parametredir. Bu maliyet bazen çok

yüksek olabilir ancak bazen de azaltılabilir ve/veya tolere edilebilir. Ticari ve finansal riskler

sadece yatırımın büyüklüğüyle değil inşa süresiyle ve getireceği kazançla da yakından

ilgilidir. Bunlar tamamlanmama riskini, yabancı yatırıma ve teknoloji, mal, hizmet transferine

bağlı olarak para biriminin getireceği riskleri ve yeniliklere bağlı riskleri kapsar. Bütün

bunlar fosil yakıtlı santrallardan çok nükleer (ve hidro) için daha sık ve fazla söz

konusudur.
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Piyasa: Nükleer santrallar tasarım özelliklerinden dolayı entegre şebekeli baz-yük

piyasasına hizmet verirken diğer teknolojiler otonom şebeke veya pik elektrik üretimi için

daha uygundur.

Nükleer santrallarm diğer elektrik üretim sistemleriyle rekabet edebilmesi için

güvenlik sistemlerinde ödün vermeden yatırım maliyetinin düşürülmesine çalışılmaktadır.

Yeni reaktör tasarımcıları ve imalatçılar, gelecek nesil nükleer tesislerin maliyetini % 25'e

varan ölçülerde azaltmak için çalışmalar yapmaktadırlar. Maliyetin azaltılması için yatırım

maliyetini etkileyen aşağıdaki faktörlerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır [20].

- Tesis kapasitesinin arttırılması,

İnşaat metotlarının iyileştirilmesi,

İnşaat süresinin azaltılması,

Tasarımda iyileştirmeler,

Tedarik, organizasyon ve kontratla ilgili konularda iyileştirmeler,

Standartlaşma ve seri inşaat,

Aynı sahaya çok üniteli inşaat,

Kanuni ve politik önlemler.

25 yıllık amortisman süresini 40 yıla çıkartmak için yapılan yeni yatırımlar ve ilave

yatırımlar yaklaşık olarak 0,47 cent/kWsaat civarındadır. Bunun içinde mekanik, elektrik

ekipmanların ve enstrümanların tamir, bakım ve denetlenmesi maliyetleri de vardır. Sırasıyla

0,90 ve 0,45 cent/kWsaat olan işletme bakım ve yakıt maliyetine, ilave yatırım maliyeti

eklendiği zaman 1,80 cent/kWsaat bulunmaktadır ki bu değer de gaz santrallarmdaki

maliyetin (işletme, bakım ve yakıt) yaklaşık yarısıdır. Nükleer santrallarm ömrü 30-40 sene

olarak tasarlanır. Günümüzde, gelişen teknoloji ile, söz konusu nükleer santral ömrünün

40-50 yıla kadar uzatılabilmesi planlanmaktadır. Bu ise uzun vadede nükleer güç

reaktörlerine ekonomik avantaj sağlayacaktır.

Yapılan çalışmalarda yeni tesislerde üretilen elektriğin maliyeti kVVsaat başına %5

ıskonto oranına göre 2,5 - 6 cent; % 10 ıskonto oranına göre 4 - 8 cent bulunmuştur

(Çizelge 4.2). Bu değerler kömür için; 2,5 - 5,6 ve 3,5 - 7,6 cent, gaz için; 2,4 - 8 ve 2,4 - 8,5

cent bulunmuştur. [20]
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Diğerleriyle karşılaştırıldığında düşük birim üretim maliyeti (işletme-bakım ve yakıt

maliyeti) nükleer enerjinin en önemli avantajıdır. 1996 yılında Amerika'da birim üretim

maliyetlerine bakıldığında aşağıdaki maliyetler görülür [19]:

Nükleer (Atık depolama ve söküm giderleri dahil)

Kömür

Gaz

Petrol

1,91 cent/kWsaat

1,83 cent/kWsaat

3,38 cent/kWsaat

4,14 cent/kWsaat

Çizelge 4.2. Nükleer Reaktörlerden Elektrik Üretim Maliyetleri [8]

Kanada

Finlandiya

Fransa

Japonya

Kore Cum.

ispanya

Türkiye

ABD

Iskonto
oranı
(%)

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

Yatırım
(%)

67

79

59

73

54

70

43

60

55

71

54

70

61

75

55

68

işletme
Bakım

(%)
24

15

21

14

21

14

29

21

31

20

20

13

26

17

27

19

Yakıt
(%)

9

6

20

13

25

16

27

19

14

9

26

17

14

9

19

13

Toplam Maliyet
(cent/kWsaat)

2.5

4.0

3.9

5.6

3.2

4.9

5.7

8.0

3.1

4.8

4.1

6.4

3.3

5.2

3.3

4.6

Nükleer enerjinin rekabet gücü, elektrik üretiminin özelleştirildiği ülkelerde

belirgin bir şekilde gözlenmektedir. Batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de özel sektör

belli bir süre sonra nükleer güç reaktörlerine yatırım yapacaktır.
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Çevrenin korunması ve güvenlik yönetmelikleri ile ilgili değişiklikler ve teknolojik

ilerlemeler nükleer ve fosil yakıtlı enerji üretim piyasasındaki rekabeti etkilemektedir. Uzun

dönemde fosil yakıt fiyatlarında artışın fazla olmaması ve kömür ve doğal gaz dönüşüm

teknolojilerindeki iyileştirmeler fosil yakıt santrallanm avantajlı duruma getirmiştir ancak

çevre korumaya yönelik uluslararası kısıtlamalar özellikle atmosferik emisyon limitleri fosil

yakıtlı santralların maliyetlerini arttıracaktır. Nükleer santra 11 ar ise bu kısıtlamalardan

etkilenmeyecektir.

Dış maliyet imalatçı tarafından üçüncü taraflar -toplum- üzerine yüklenen ve ürün

kullanıcısına fiyatta yansımayan maliyetlerdir. Enerji üretim tesislerinde dış maliyet, genelde

santralın çevreye verdiği etkinin maliyeti olarak tanımlanmaktadır. Örneğin elektrik

üretiminin neden olduğu hava kirliliğinin çevreye ve insan sağlığına etkisi elektriğin dış

maliyetidir. Dış maliyet her zaman negatif etkiye sahip değildir, üçüncü taraflara faydasının

olduğu durumlar da mevcuttur; örneğin hidroelektrik üretimi için gerekli olan barajın üst

kısmının yol olarak kullanılması gibi. Dış maliyet, üçüncü taraflar için gerçek ve doğrudan bir

gideri temsil eder ve toplumun kaynaklarının kullanımında verimsizlik yaratır. Buna çözüm

olarak genellikle "kirleten öder prensibi"ne göre imalatçı, vergilendirme veya kanuni

hükümlerle dış maliyeti hesapları içine dahil etmeye zorlanır. Dış maliyet için değer biçmek

ve tahminde bulunmak karmaşık, kapsamlı ve hala tartışmaya açıktır. Farklı elektrik üretim

zincirleri farklı tip kirliliklere yol açar ve bunların getirdiği dış maliyetler de aynı değildir.

"Kirleten öder prensibi" her bir zincir için benzer şekilde uygulanamaz, bu bağlamda

maliyetleri için de standard bir değerlendirme yoktur. Bu açıdan nükleer güç santral lan fosil

yakıtlı santrallara göre daha avantajlıdır. Nükleer santrallar en düşük dış maliyeti olan

santrallardır: Hava kalitesini bozacak veya insan sağlığını etkileyecek bir emisyonu yoktur.

Dış maliyet içerisinde yer alması gereken atık depolama veya radyasyon korunması gibi

giderler ise büyük oranda nükleer yakıt maliyeti içerisindeki hesaplamalara dahil

edilmektedir. Kömür yakıtlı santrallarda hava kirliliğinin kontrolü, parçacıkların

yayılması, karbon, kükürt ve nitrojen oksitler, hava kalitesinin bozulması, asit

yağmurları, iklim değişikliği gibi dış maliyete konu olan sorunlar vardır.

Dış maliyetin parasal değerine ilişkin Avrupa Komisyonu'ıum yapmış olduğu

karşılaştırmalı bulgular Çizelge 4.3'te verilmiştir:
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Çizelge 4.3. Farklı Elektrik Üretim Zincirlerinin Dış Maliyetleri [13]

Kömür

Linyit

Petrol

Doğal gaz

Rüzgar

Hidro

Nükleer*

Maliyet (mECU/kWsaat)

5,3-15

9,9-10,8

10,7-12,6

0,4-1

0,8-2,2

2,3

0,4-2,5

Eşdeğer Kayıp Yaşam (/GWyil)

37

27

32

2

0,3

0,8

1

*Niikleer için dış maliyetlerin % 80'i uzun dönemden etkilenmiştir. %0 iskonto oranına göre 2,5. %10 ıskonto
oranına göre 0.4 mECU/kWsaattir.

Hükümetler zararlı emisyonları kontrol altına almak için arıtma tesisleriyle ilgili bir

takım standardları zorunlu tutmaktadır. Alternatif bir yaklaşım da emisyon vergisi olabilir.

Sera gazı emisyonlarını azaltmak için yeterince yüksek tutulan karbon vergisi, elektrik

üretiminde fosil yakıt kullanımından nükleer yakıt kullanımına yönelişi arttıracaktır. Bundan

10 sene kadar önce başta Ankara olmak üzere pek çok büyük şehrimizde, kömüre dayalı

ısıtmadan kaynaklanan hava kirliliğinin, canlı sağlığına neden olduğu zararlı etkiler hala

hafızalardadır. Bunun da ciddi olarak gözönüne alınması gereken bir maliyeti vardır.

Elektrik enerjisi üretiminde göz önüne alman riskler, birincil kaynağın elde

edilmesinden son kullanımına kadar bütün süreçlerdeki tüm riskleri kapsamalıdır. Bir kaza

sonrasında olabilecek mali yükün hesaplanma şekli çok önemlidir. Kaza maliyetinin anlamlı

olabilmesi için meydana gelebilecek kaza olasılığı ile birlikte irdelenmesi gereklidir.

Günümüzde uluslararası ilgi, iklim değişikliği çerçevesinde sera gazı emisyonlarının

azaltılmasında yoğunlaşmıştır. Bu yüzden nükleer enerjinin faydası konusunda bir görüş

birliği oluşmuştur. Elektrik üretiminin çevreye etkisi ve halkın sağlığına etkisi dış maliyet

olarak değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Nükleer enerjinin norma! işletmede ve kaza

koşullarında bu etkisi üretim maliyetinin çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Oysa fosil

yakıtlı tesislerde kükürt ve azot arıtma ekipmanları asit yağmurlarına sebep olan gazları bir

ölçüde tutabilmektedir. Ancak CO2 emisyonunun tutulması mümkün olmadığından bunun

sosyal maliyeti elektrik üretim maliyetinin yaklaşık % 1-5'ine ulaşmaktadır.
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İstatistiksel olarak, düşük olasılıklı kazaların mali yükü, elektrik enerjisi üretim

maliyetinin yüzde birinin altında olup çoğunlukla binde biri düzeyindedir. Bu değer, nüfus

yoğunluğu ve reaktör tasarımlarmdaki farklılıklar nedeniyle ülkelere göre değişmektedir.

Çernobil kazasının çevresel maliyeti resmi makamlarca 8 milyar dolar, TMI kazasının

çevresel maliyeti ise 26 milyon dolar olarak verilmektedir [21].

Çok çeşitli çevre etkilerini tek bir boyuta indirgemek ve buna ek olarak bazı değerleri

parasal olarak değerlendirmek oldukça zordur. Ancak bu yaklaşımın en kritik özelliği

seçeneklerin mümkün olabildiğince şeffaflaştırılması ve sistematik bir değerlendirmeye tabi

tutulmasıdır. Rutin işletme şartlarında nükleer enerji alternatifinin çevre etkileri doğal gaz ve

yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha azdır. Fosil yakıtlı çevrimlerin rutin

işletmelerinden kaynaklanan en önemli etkisi, sera gazı emisyonundan kaynaklanan iklim

değişikliği ve bölgesel hava kirliliğidir. Nükleer enerji için tam aksine rutin işletme

şartlarından kaynaklanan etkiler oldukça azdır. Ancak tesis dışına radyasyon salmımına sebep

olabilecek ciddi bir kaza olasılığı yılda yüzbinde bir ile milyonda bir arasındadır. Örneğin;

5x 10° /yıl (yani bir yıl içinde 500.000'de bir) olasılıklı kalp hasarı için hesaplanan dış

maliyet 0.1 Milyon ECU'dür [13]. Aynı çalışmada yer alan fosil yakıt çevriminden

kaynaklanan iklim değişikliği ve partikül ve diğer kirleticilerin neden olduğu solunum yolu

hastalıklarına bağlı sağlık etkileri için dış maliyet tutarları 10 Milyon ECU/ kWsaat

mertebesindedir.

Sonuç olarak, dış maliyet hesaplarında değerlendirme, birtakım belirsiz ve olağan dışı

şartların olasılıklarının ve sonuçlarının değerlendirmesini içine alır. Nükleer enerji için dış

maliyet hesaplarında, maliyet içine atık idaresi, atık depolama ve tesisin sökülmesi de dahil

edilmektedir. Ayrıca büyük bir kaza esnasındaki sorumluluk da maliyete dahil

unsurlardır. Bu nedenle, nükleer enerji diğer alternatiflerine göre dış maliyet açısından

da avantajlı bir seçenektir [8].

Nükleer enerji, özellikle fosil yakıt seçenekleri ile karşılaştırıldığında düşük

sayılabilecek enerji üretim maliyeti ve yakıt fiyatındaki değişimlere daha az duyarlı olması

nedenleri ile ekonomik uyumluluk bakımından da uygun bir seçenektir. Bu bağlamda, enerji

kaynak çeşitlendirmesi çerçevesinde konu ele alındığında, gelecekte fosil yakıt fiyatlarındaki

olası artışların doğurabileceği olumsuz ekonomik etkiler azaltılabilecektir. Ancak nükleer
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enerjinin dünyada daha da yaygmlaşabilmesi, özellikle serbest piyasa şartlarında, daha ucuz

enerji üretim seçenekleri ile rekabet edebilir olmasına bağlıdır.

Finansman: Yakın zamana kadar ve hatta günümüzde pek çok ülkede enerji sektörü,

ekonominin büyümesine katkısı olan sektörlere elektrik satışını desteklemek için devlet

tarafından sahiplenilen bir tekel olmuştur. Bu durumda sınırlı devlet fonlarını eğitim ve sağlık

gibi diğer ihtiyaçlarla birlikte kullanmak zorunda olan enerji sektörü doğal olarak düşük

maliyetli projelere yönelmiştir. Kapital sıkıntısı çeken pek çok ülkede de nükleer, yüksek

yatırım maliyeti sebebiyle, uzun vadede ekonomik avantajlarına, enerji güvenliği ve çevresel

katkılarına rağmen tercih edilemeyen bir enerji alternatifi olmuştur. Elektrik piyasalarındaki

yapısal değişiklik ve özelleştirme sebebiyle temel kurallar da değişmiştir.

Enerji sektöründe yatırım geri ödemelerini en kısa sürede gerçekleştirebilen, en fazla

kar marjı olan ve riskleri azaltan bir verimlilik stratejisi en temel prensip olmuştur.

Yatırımcılar için yatırımın en ideal adayları, düşük yatırım maliyetli, riski az, modüler

ve küçük birimleri olan, inşaat ve amortisman süreleri kısa, kamuoyu ve idari

kadrolarca kabul problemi en az olan enerji alternatifleri olmaktadır. Bu parametreler

göz önüne alındığında nükleer en az tercih edilen alternatiflerden biridir, yüksek

yatırım maliyeti ve uzun inşaat süreleri yatırımcıları şimdilik nükleerden uzak

tutmaktadır. Ancak dış maliyetler (çevresel etki maliyetleri) hükümetler tarafından

üretim maliyetleri içine sokulduğunda -ki bu, bazı ülkelerde artık bir zorunluluk halini

almıştır- enerji alternatifleri arasında nükleer de daha objektif bir bakış açısıyla

değerlendirmeye alınacaktır. Nükleer enerjinin gelişmekte olan ülkelerde karşılaştığı en

önemli sorun yatırım riskidir. Söz konusu yatırım riskinin nedenleri; mevcut sınırlı

potansiyel, istikrarsız ekonomik göstergeler, politik kararsızlık, tutarsız ulusal

politikalardır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin çoğunda nükleer enerjiye olan

yöneliş diğer enerji kaynaklarına göre yavaş olmaktadır ve bu durum bu ülkelerin

sürdürülebilir kalkınma modeline ters düşen yatırımlara yönelmelerine neden

olmaktadır.
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Sürdürülebilir kalkınmanın çevresel uyumluluk kriteri çerçevesinde nükleer

enerji mevcut enerji üretim teknolojileri arasında öncelikli tercihlerden birisi olmak

durumundadır. Özellikle, Türkiye gibi enerji yoğunluğu yüksek teknolojileri kullanma

gereği olan ülkelerde çevresel uyumluluk şartını en iyi sağlayan seçenek nükleer

teknolojidir. Nükleer enerji kullanımı, başta CO2 olmak üzere, çevre ve biyosfer

kirleticilerini en aza indirmenin en etkin yoludur.

Sürdürülebilir kalkınmanın kriterlerinden olan kuşaklararası uyumluluk,

mevcut enerji üretim faaliyetlerinin, gelecek kuşaklara bırakılacak olan enerji

seçeneklerini kısıtlamadan ve çevre kalitesini de tehlike altına sokmadan, yürütülmesini

hedeflemektedir. Bu bağlamda nükleer enerji, neredeyse sonsuz olan yakıt kullanım

özelliği ile ve teknolojisi var olan güvenilir atık depolama olanakları ile kuşaklararası

uyumlu bir enerji üretim seçeneğini vaad etmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma modeli çerçevesinde, nükleer enerji, merkezi baz-yük

üretim modeline daha uygun bir seçenek olduğundan yoğun elektrik enerjisi talebini

karşılamada en uygun teknolojilerden birisidir.

Nükleer enerji üretim teknolojisi, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde güvenlik

ve güvenilirlik bakımından 9000 reaktör işletim yılından fazla deneyimi ile kendisini

kanıtlamış ve gelişmiş ülkelerin çoğunun tercih ettiği bir teknolojidir. Ancak, nükleer

teknoloji ile ilgili olarak doğru bir kamuoyu fikri oluşturabilmek için objektif ve

güvenilir bilgilendirme esastır. Bu bağlamda, gerek santral işleticilerinin gerekse

lisanslama ve denetim otoritesinin kamuoyuna karşı şeffaf bir bilgilendirme politikası

izlemeleri kaçınılmazdır.

Sürdürülebilir kalkınma modeli çerçevesinde, enerji planlarını oluşturmada en

önemli husulardan birisi kaynak ve ülke çeşitliliğidir. Bu bağlamda enerji ithalatına

bağımlılığı azaltan ve uluslararası piyasa fiyatlarındaki değişkenliğe karşı ülke

çıkarlarını koruyabilecek güvenli ve çeşitlilik prensibini göz önüne alan bir enerji

tedarik portföyünün oluşturulması enerji planlaması için gereklidir. Nükleer enerji,
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Türkiye için özellikle diğer fosil yakıtlı teknolojilere göre çok daha az dışa bağımlılık

getiren bir seçenektir. Bu avantaj, yakıt fiyatı istikrarı bakımından da önemlidir.

Örneğin 10 senelik nükleer yakıtı alabilir ve depolayabilirsiniz. Dolayısı ile nükleer

enerji dışa bağımlılığı en aza indiren bir teknolojidir.

Nükleer teknolojinin gereği olan güvenilirliği ve kaliteyi sağlamak uzun inşaat

süresini dolayısıyla yüksek kapital maliyetini beraberinde getirmektedir. Ancak enerji

yoğunluğu nedeniyle yakıt maliyetinin düşük olması birim elektrik üretim maliyetini

düşürmektedir. Nükleer enerjinin sürdürülebilir kalkınma içinde diğer enerji üretim

seçenekleri ile ekonomik açıdan rekabetini sağlamak için kapital maliyetini azaltacak

standart santral kurma politikasının yerleşmesi gerekmektedir. Böylece projelendirme

ve lisanslama maliyeti düşecektir. İnşaat ve lisanslama süresini azaltması açısından,

kurucu, işletici, lisanslayıcı gibi organizasyonların da birlikte uyum içinde çalışmaları

gerekmektedir.
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