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RUSYA KRİZİNİN IŞIĞINDA AKKUYU NÜKLEER SANTRALININ GELECEĞİ?
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Akkuyu’da yapımına başlanan, 4 reaktörlü nükleer santral için Haziran 2010’da Rus tarafıyla yapılan 
anlaşma, 21 Temmuz 2010’da TBMM’de onaylanarak yasalaşmıştır. Anlaşma Rusya Federasyonunca 
24 Kasım 2010’da onaylandıktan sonra, Rus tarafı reaktörleri kurmak ve ileride devreden çıkarmak 
(sökmek) için ‘Akkuyu Nükleer  Güç Elektrik Üretim A.Ş.’ni (APC) kurmuştur /1/. Anlaşma metninde: 
‘Bu anlaşma kapsamında Akkuyu sahasında toplam kurulu gücü 4800 megawatt olan dört 
ünite(reaktör), üçüncü nesil basınçlı su reaktörlerinden VVER 1200 tipi (AES 2006 tasarımı) nükleer 
güç santralı kurulması ve 60 yıl süreyle işletilmesi planlanmaktadır’ cümlesi yer alıyor. 
Bu arada, genişletilmiş ÇED raporu yayımlanmış ve liman inşaatına başlanmış olmakla birlikte 
santralın temeli, aradan geçen 5 yıla rağmen, henüz atılamamıştır.
Akkuyu nükleer santralının tüm yapım ve işletme giderlerini  anlaşmaya göre (‘yap, işlet ve bize 
elektrik sat’ modeli) tümüyle Rus Şirketi üstlenecek ve ileride santralın sahibi olacaktır, santral 
Türkiye’ye devredilmeyecektir. Bu nedenle hükümet, Akkuyu Nükleer Güç Santalı’yla (NGS) ilgili 
olarak bütçesinde herhangi bir para ayırmamıştır. Medyada yer alan haberlere göre Rus şirketi,
bugüne kadar Akkuyu NGS’yla ilgili olarak 3 milyar dolar harcamıştır.
Enerji Magazin‘in internetteki 4 Aralık 2015 günkü sayfasında:
‚Rusya Ekonomi ve Gelişim Bakanı Aleksey Ulyukaev, Türk Akımı ve Akkuyu gibi büyük yatırım 
projelerinin Rus hükümetinin kararıyla dondurulmayacağını, bu projelerin geleceğinin şirketlere bağlı 
olduğunu bildirdi‘ cümlesi yer alıyor. ‚Şirketlere bağlı olması‘ söyleminden ne sonuçlar çıkabilir ? 
biraz irdeleyelim:
Türkiye, Akkuyu’da yapılacak 4 reaktörden ilk ikisinde üretilecek elektriğin %70’ni, diğer iki reaktörde 
üretilecek elektriğin %30’nu satın alma garantisini Rus şirketine vermiştir (12,35 ABD dolar-sent/kWh 
fiyatından). Arta kalan miktarı, Rus şirketi serbest piyasaya satabilecektir. İleride serbest piyasa, arta 
kalan elektriği sürekli olarak satın almadığında, Rus şirketi fazla elektriği Suriye ve Irak gibi komşu 
ülkelere enerji hatları döşeyerek satmayı tasarlamış olmalıdır. Yoksa maliyeti çok yüksek 4 reaktörlü 
bir nükleer santralın yapımını, Türkiye, 4 reaktörde üretilecek toplam elektrik miktarını satın almak 
için bir garanti vermediğinden üstlenmezdi sanırız. 2010 yılında Suriye ve Irak’taki bugünkü kaos
durumu yoktu. Yakın gelecekte Rusya’yla bugünkü kriz atlatılsa bile, güney komşularımıza ileride 
hatların sabotajı gibi nedenlerle elektrik satılamayacağı için Rusya, Akkuyu’da 4 reaktörden belki son 
ikisinin yapılmaması için  girişimlerde bulunabilir ya da gelecekteki hükümetten ek garanti isteyebilir.

Kriz sürerse, Rusya’nın önce santralın yapımını yavaşlatarak daha fazla para harcamayacağı (örneğin 
2016’da santralın temelinin atılmayacağı) düşünülebilir. Kriz süresi uzadıkça Akkuyu nükleer 
santralının yapımı da uzayacağından, giderler de gitgide artacaktır. İleride santral yapılıp öngörüldüğü 
gibi devreye sokulamazsa, hatta yapımı çeşitli gerekçelerle (örneğin yargı yoluyla) engellenirse, 
Rusya’nın, bugüne kadar harcadığı 3 milyar dolar, ilerideki büyük kayıplarının yanında çok daha az 
kalacağından, Rusya, bugünkü kaybı kabullenebilir ve santral yapımını durdurma yoluna gidebilir 
(Zararın neresinden dönülürse, o kadar kardır mantığıyla!). 
Unutmamak gerekir ki bir nükleer santral, bir otomobil fabrikası gibi işletilemiyor. Nükleer santralın 
ileride sorunsuz işletilmesi, ancak iki ülkenin dostluğuyla, nükleer santralı işletecek personelin 
Rusya’da deneyim kazanmasıyla, Rusya’dan gerektiğinde ilgili uzmanların çabucak getirilebilmesiyle, 
nükleer yakıtın ve radyoaktif atıkların güvenli olarak taşınması ve depolanmasıyla ve ortaya 
çıkabilecek çok çeşitli sorunların birlikte, karşılıklı anlayış içinde çözümlenmesiyle sürebilir. Kısaca: 
’Yap,işlet ve bize elektrik sat modeli’ ancak iki ülke dost olduğu sürece, sürebilir. Yoksa ağır aksak
ilerler ki, bunun iki tarafa da bir yararı olamayacağı açık.
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Akkuyu Nükleer Santral Anlaşması Bozulursa Ne Olur?

İşin hukuki yanını, anlaşmayı inceleyecek hukukçular açıklayabilirler. Biz işin tekniğine bakarsak, 
hükümet, ya bütçeden para ayırıp başka bir şirkete modern bir nükleer santralı Akkuyu’da 
yaptırtabilir ya da yine aynı ‘yap işlet modeline’ göre bulunabilirse başka bir şirket devreye girebilir. 
Ancak sanırız bu ikincisine, ‘büyük zarar etme riski’ nedeniyle’ teklif verebilecek şirketleri bulabilmek, 
kolay olmayacaktır (2010 öncesi, Akkuyu için batılı şirketler yap işlet modelinde ‘büyük zarar etme’ 
riski gördüklerinden, tekliflerini geri çektiler, sadece Rusya ile anlaşma yapılabildi). 
Öte yandan, Rusya krizi ve güneyimizdeki kaos sürdüğü sürece ‘yap, işlet modeliyle’ Mitsubishi ve 
Areva’nın Sinop’ta birlikte yapmayı öngördükleri nükleer santral için de bu şirketlerin yatırım 
yapmaya istekli olmayacakları ya da projeyi epey erteleyecekleri de düşünülebilir.
Hükümetin bütçeden para ayırarak Akkuyu’da modern bir nükleer santralı başka bir şirkete 
yaptırabilmesi ise bütçeyi alt üst edeceğinden eskiden Ecevit döneminde olduğu gibi, hükümetin vaz 
geçme olasılığıyla sonuçlanabilir (4 reaktörlü bir nükleer santral için 20-30 miyar dolar zamanla az bile 
gelebilir. Kaldı ki, bu 4 reaktörden sağlanabilecek elektrik, Türkiye’nin toplam elektrik gereksiniminin  
%10’nu bile karşılayamıyor).
O zaman, yenilenebilir enerjilerle elektrik üretimine hız verilmesi düşünülebilir ve bu, çok yerinde 
olur.  Ancak, güneş ve rüzgar enerjileri yakın gelecekte çok artırılsa bile (bugün toplam elektrik 
üretiminin %2’sinden de daha az), bunlardan sağlanacak elektrik miktarının, doğal gaz ve kömürlü 
santralların ürettikleri elektrik miktarına ulaşmaları beklenemez (Örneğin 500 MWe ’lık bir kömür 
santralınından alınan elektriği karşılayabilmek için 100 adetten fazla rüzgar santralı gerekiyor ve 
bunların yıllık verimi ( kapasite kullanım oranı)  %20’nin altında, kömürlüler %60, Nükleer %75 
verimlilikte). Ayrıca bunlar için elektrik şebekesinin de yenilenmesi gerekiyor Ayrıntılı açıklamalar için 
bkz /1/.  Güneşin geceleri ve rüzgarın da her zaman bulunmaması, elektrik enerjisinin büyük miktarda 
depolanamaması nedenleriyle, güneş ve rüzgar enerjileri, taban enerji gereksinimini karşılamada 
yetersiz kalacaklarından (fabrikaların çalışması, kentlerin geceleri aydınlatılması gibi her an gereken 
elektriğin sağlanması gerektiğinden) yine kömüre ya da başka ülkelerden sağlanabilecek doğal gaza 
dönülecektir. Bu ise bilindiği gibi artan CO2 sorunu ve küresel ısınma gerekçesiyle frenlenecektir. 
Gelecekte, sadece iç pazar için değil, dış satım mallarının artan üretimi için de daha fazla elektrik 
gerekecektir. Artan ve gitgide konforlu (ve savurgan!) yaşamak isteyen nüfus için de gerekecek 
elektriğin nasıl sağlanacağına?, seçenekler ortaya konularak, karar verilmesi ve bir an önce işe 
başlanılması gereği açıktır (Ayrıntılar için bkz /1/.
.............................
/1/ Radyasyon ve Sağlığımız, Y.Atakan, Nobel Yayınları, 2014


