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AMAÇ 
 Bu proje ile Türkiye’nin gelecekte giderek artan enerji ihtiyacını nükleer enerji 
ile karşılayıp karşılayamayacağını ortaya koymayı amaçladık. Bu amaç doğrultu-
sunda aşağıdaki sorular cevaplandırılacaktır. 

Petrol ve doğalgaza bağımlı Türkiye için, nükleer enerji alternatif bir kaynak 
olarak görülmeli midir? 

Nükleer enerji Türkiye’nin enerji bakımından dışa bağımlılığını azaltabilir mi? 
Nükleer enerji Türkiye’nin cari açığını önlemede etkili olabilir mi? 
Nükleer enerji Türkiye için gerekli midir? Eğer gerekli ise şu anki yatırımlar 

ekonomik midir? 
Türkiye’nin nükleer enerjiye yönelme politikası sonucu yapılan nükleer reaktör-

lerden üretilecek enerjinin, elektrik tüketimindeki payı ne olacaktır? 
Türkiye’nin uranyum ve toryum rezervleri yeterli midir? 
Nükleer enerji santrallerinin işletimi ve atıklarının depolanmasının maliyeti ne 

kadarlık bir gidere sebep olur? 

NÜKLEER ENERJİ 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK 10 EKONOMİSİ ARASINDA YER ALMAYI 
HEDEFLEYEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ENERJİ İHTİYACINA ÇARE OLABİLİR Mİ? 

GİRİŞ 
 Uranyum gibi ağır radyoaktif metallerin atom çekirdeklerinden elde edilen; 
temel prensipte fisyon ve füzyon tepkimeleriyle elde edilen enerji türüdür. Fis-
yon, atomun çekirdeğinin daha kararlı bir hale geçerken yaptığı ışımadır. Füz-
yon ise, hafif radyoaktif atomların birleşerek daha büyük atomlar oluşturmala-
rıdır. Bu süreçte çok büyük miktarda enerji açığa çıkarırlar. Bu enerjiye 
“çekirdek enerjisi” ya da “nükleer enerji” denir. Nükleer reaktörlerde fisyon 
reaksiyonu sonucu açığa çıkan enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Aşağıda 
bir nükleer reaktörün çalışma şeması verilmiştir.  

YÖNTEM 
 Araştırma, tarama modelinde çalışılmıştır. Araştırma konusu olduğu gibi 
betimlenmeye çalışıldı. Nükleer enerji ile ilgili alan çalışması yapıldı. Türki-
ye ve nükleer enerji ile ilgili makaleler incelendi. Konu ile ilgili Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verileri ile TÜİK’in aylık ve yıllık bültenle-
rinde yer alan tablo ve grafikler yorumlandı. Tablo ve grafikler proje doğrul-
tusunda yeniden düzenlendi. 

VERİ VE BULGULAR 
 Türkiye enerji bakımından fazla zengin bir ülke değildir. Orta Doğu’ya, 
İran’a ve Rusya’ya olan coğrafi yakınlığına rağmen ülkemiz petrol ve do-
ğal gaz kaynakları konusunda yeterli değildir. 2012 yılı itibariyle doğal-
gaz ülkemizin elektrik enerjisinin %43,6’sını karşılamaktadır. Bu da do-
ğal gaz fakiri sayılabilecek bir ülke için ekonomik anlamda yük demektir. 
Kaynak: TEİAŞ, Türkiye Elektrik Üretim-İletim İstatistikleri 

2011 itibariyle dış ticaret açığı geçtiğimiz yıl yeni bir rekora imza ata-
rak 100 milyar dolar sınırını aştı. 134,9 milyar dolarlık ihracata karşılık 
yapılan 240,3 milyar dolarlık ithalat sebebiyle dış ticaret açığı 2011’de 
105,4 milyar dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %56,1’e ge-
riledi. Bunun asıl sebebi doğalgaz ve kömür ithalatıdır. 2011 yılında ül-
kemiz kömüre 4,1 milyar dolar, doğalgaza ise 20,2 milyar dolar öde-
miştir.  

 

                                                                       
Dünya’da fosil yakıt rezervleri 
hızla tükenmektedir. Petrolün 

40, doğalgazın 62 ve kömürün ise 216 
yıllık ömrü kaldığı ifade edilmektedir.  

Enerjide dışa bağımlılık sebebiyle Türkiye’nin daha farklı enerji türlerine yö-
nelmesi gerektiği açıktır. Enerjide dışa bağımlılık, ülkemizin ekonomik açıdan 
en büyük sıkıntılarından biridir. Doğalgaz ithalatının artış fazlalığı sebebiyle 
cari açık da artmaktadır. 2013 yılı ilk 10 aylık enerji ithalatımızın 46 milyar 
dolar ve cari açığımızın 51,9 milyar dolar olduğu birlikte değerlendirildiğinde 
enerji bağımlılığımızın ekonomimizi derinden sarsığı ortadadır. 

Nükleer enerji ise pek çok kişiye göre hem çevreci hem de ekonomiktir. Örne-
ğin, iki küçük zenginleştirilmiş uranyum parçası büyük bir evin iki yıllık ener-
jisini karşılayabilecek güçtedir. 8,2 milyar dolarlık doğalgazdan elde edilen 
enerjiyi nükleer santralden elde etmek içinse 400 milyon dolara mal olur. Bu 
ekonomik anlamda büyük bir katkı demektir. Diğer çevreci enerji türleriyle 
karşılaştıracak olursak, ortalama bir nükleer santralden üretilecek enerjiyi hid-
roelektrik ile elde etmek için 8 adet Atatürk Barajı gerekir. Bu da pek mümkün 
değildir. 

Aşağıdaki tablodan da görülebileceği itibariyle, Türkiye’nin doğalgazının 
büyük çoğunluğunu Rusya ve İran’dan karşıladığını söyleyebiliriz. Bu nokta-
da karşılaşılan sıkıntı Rusya ve İran’ın yeterince güvenilir doğalgaz tedarikçi-
leri olmayışlarıdır. Daha önceki yıllarda karşılaşılan sıkıntılar gibi en ufak bir 
siyasi çıkmazda Türkiye elektriksiz kalabilir. 

Ayrıca, ülkemizde rüzgâr, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji 
santrallerinin kurulabileceği alan, mevcut arazi kullanım durumlarından dolayı 
(konut, tarım, orman, kültürel ve doğal sit alanları, yollar vb.) sınırlıdır. Enerji 
arz kaynaklarımız dışa bağımlı ve kısıtlı iken, elektrik tüketim talebimiz sürekli 
olarak artmaktadır. Elektrik tüketim talebimiz yıllık olarak ortalama % 7-8 ora-
nında artış göstermektedir. Bunu karşılamak için kurulu gücümüze yıllık 4000-
5000 MW ilave yapmak gerekmektedir. 2012 yılında elektrik tüketim talebi 240 
milyar kWh iken bunun 2023’te 500 milyar kWh’a çıkması öngörülmektedir. 
Ancak, yenilenebilir enerjide 2023 yılına ait hedeflerimize ulaştığımızda (230 
milyar kWh) 2023 yılında tahmini elektrik tüketim talebimizin (500 milyar 
kWh) ancak yarısını yenilenebilir enerjiden karşılayacaktır. 

Türkiye'de uranyum aramalarına 1990 yılı sonuna kadar devam edilmiş ve 5 
yatakta toplam 9.129 ton görünür uranyum rezervi ortaya konulmuştur. Bu 5 ya-
tağın ortalama tenör ve rezervleri, aranıp bulundukları yıllarda, dünyaca kabul 
edilen ekonomik sınırlarda olmalarına rağmen, bugün için, bu değerler söz ko-
nusu sınırların oldukça altında kalmıştır. Bunun nedeni, son yıllarda nükleer 
santral planlamalarındaki önemli değişmeler ve özellikle Kanada ve Avustral-
ya'da yüksek tenörlü, üretim maliyetleri çok düşük uranyum yataklarının bulun-
masıdır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
 Türkiye, şimdiye kadar nükleere hiçbir yatırım yapmamıştır. Ancak nükleer enerji diğer 
enerji türlerine göre hem çevreye etkileri hem de ekonomi açısından çok daha avantajlıdır 
ve ekonomik anlamda her yedi yılda bir elektrik ihtiyacı iki katına çıkan Türkiye için önem-
li bir katkı sağlar. Yani, Türkiye böyle bir durumda nükleere yönelirse ekonomik anlamda 
cari açığımızı azaltabilir veya kapatabilir. Ülkemizde elektrik enerjisi arz ve talep projeksi-
yonlarına bağlı olarak, 2020 yılına kadar nükleer enerji santrallerinin elektrik enerjisi üreti-
mindeki payının en az %5 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. Bu yeterli bir oran değildir 
ancak giderek artması durumunda anlamlı olabilir. Açılması planlanan santraller örneğin 
Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali sismik açıdan en uygun bölgelerden birine projelendi-
rilerek olası deprem durumunda tehlike minimuma indirilmiştir. Bu coğrafyada kurulması-
nın bir başka sebebi ise nükleer santrallerin soğutulması için bir su kaynağı kenarına kurul-
ması gerekmesidir. Şu an Akkuyu Nükleer Güç Santrali yaklaşık olarak 20 milyar dolara 
mal olacaktır. Bu rakamlar ilk bakışta maliyetli olarak görünse de maliyetini kısa bir süre 
içerisinde kendi kendine karşılayacaktır. Bu projenin olumsuz noktalara değinmek gerekir-
se, Türkiye uranyum zenginleştirme teknolojisine henüz sahip değildir. Yani nükleer santral-
ler işletime başladıktan sonra teknoloji konusunda dışa bağımlılık ihtimali yüksektir, buna 
ek olarak Türkiye’nin uranyum rezervi yetersizdir. Şu anda Türkiye’de 9.129 ton uranyum 
rezervi bulunmaktadır ve bu da 5000 MW’lık iki santral için sadece 5-10 yıl yetebilecektir. 
Daha sonrasında dışa bağımlılık ortaya çıkacaktır. Buna karşılık, Türkiye toryum zengini bir 
ülkedir. Ülkemizin 100 yıllık enerji talebini karşılayabilecek yatırımlar aynı zamanda 100 
bin kişiye de istihdam sağlayabilir. Maalesef, Türkiye henüz bu teknolojiye sahip değildir; 
fakat gelecek nesiller için önemli bir enerji kaynağı olarak düşünülmektedir. Tabii ki de her 
enerji türünde olduğu gibi nükleer enerji için de bazı avantajlar ve dezavantajlar söz konu-
sudur. Türkiye, kararlarını iyi bir hesap üzerine oturtmalıdır. Şu anda nükleer enerji pek çok 
gelişmiş ülkenin elektrik ihtiyaçlarını önemli oranlarda karşılamaktadır. Bu ülkelerden biri 
Türkiye Cumhuriyeti de olabilir. Ancak Türkiye’nin başka bir enerji sektörüne yönelmesi 
gerektiği mutlaktır. 
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