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Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu ile Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye
Temsilciliği’nin 1-2 Kasım 2010 tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği �stanbul
toplantısındaki “Avrupa ve Türkiye’de Enerji Güvenliği” ve “Nükleer enerji –
Türkiye için seçenek mi?” başlıklı oturumlarda tartışılan konular, elinizdeki bu
kitapçık yayıma hazırlanırken bir bakıma “eskidi” diyebiliriz. Çünkü toplantının
yapıldığı 2010 yılının Kasım ayında, Japonya’da binlerce insanın yaşamına neden
olan deprem, tsunami ve nükleer reaktörlerdeki patlamaların birlikte yaşandığı
üç felaket henüz kayıtlara geçmemişti. Uzmanlar nükleer kazalar konusunda
Çernobil örneğine ve sonuçlarına atıfta bulunuyordu.
Fukuşima felaketi nükleer santrallar konusunda “güvenlik” bilinci için bir
nevi şok etkisi yaptı. Fukuşima Daiçi Nükleer Santralı’nda meydana gelen facia
ile nükleer kazaların teknolojide en önde olan ülkelerde de yaşanabileceğini
savunan uzmanlar, ne yazık ki �stanbul’daki toplantıdan bir kaç ay sonra haklı
çıktı. “Japonya’da olabiliyorsa bizde de mümkün” diyen Almanya, �sviçre gibi
Avrupa ülkeleri, nükleer politikalarında tarihin en radikal kararlarını alarak,
milyarlarca avroluk mali yüke karşın bu santralları kapatma ve nükleer teknolojiyi terk etme kararı aldı. Bu kitapçıkta öngörülen nükleer enerjinin gerileme
devri birkaç ay içerisinde bir nevi çöküş sürecine dönüştü. Türkiye tüm bu
gelişmelere karşın nükleer santral projelerinde ısrar ediyor görünse de bu yeni
gerçeklere göz kapayamayacaktır, kapamamalıdır.
Enerji politikasında derin izler bırakan Fukuşima felaketi, Türkiye’nin enerji
güvenliği konusunda önemini de arttırmıştır. Kısa ile orta vadede doğalgaz ve
petrol için köprü olma özelliğini taşıyan Türkiye, bölgede barışın etkinleşmesi ve yenilebilinir enerji kaynakları için de bu konuma yükselmeye adaydır.
Su, güneş ve rüzgâr kaynakları zengin Türkiye, maddi kaynaklarını, terk edilen
nükleer enerji yerine geleceğin enerji teknolojilerine kaydırabilirse yalnızca
köprü değil, bir kaynak da olabilir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim
etmek istiyorsak, enerji politikasında doğal kaynakların kalıcı kullanılmasını
mümkün kılan teknolojilere yatırım yapmak ve bunların sentezinden oluşan bir
enerji üretimine doğru yol almak zorundayız. Fukuşima felaketi ile bir bakıma
belgelenen tezleri içeren bu kitapçığı, tüm eksiklerine rağmen enerji güvenliği
konusunda katkı sunmak için yayımlamaya karar verdik.
Enerji güvenliği, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve üyelik müzakereleri
açısından da oldukça önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Dünya enerji
kaynaklarının merkezlerinden biri olan Ortadoğu’da barış Türkiye için hayati
olduğu gibi, Avrupa Birliği’nin ana politik hedeflerinden de biridir.
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Bu konudaki tartışma önümüzdeki ay ve yıllarda da sürecektir. Sunum ve
yazıları ile elinizdeki bu kitapçığın gerçekleşmesini mümkün kılan tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyoruz. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu’nun ve
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin çalışanlarının yanı sıra
sivil toplum kuruluşlarından birçok kişinin katkıları için de kendilerine teşekkür
ediyoruz. Konferansın ve bu kitabın hazırlanmasında önemli rol üstlenen
�brahim Günel’e özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Avrupa ve Türkiye’de enerji
güvenliği konusu, önümüzdeki yıllarda da tüm toplumu yakından ilgilendireceği
gibi, bizim de gündemimizde olacak.

Avrupa’da Türkiye Türkiye ve Avrupa Birliği’nde enerji güvenliği

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği
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Moderatör: HeIdI Hautala, Yeşiller/EFA Grubu,
Avrupa Parlamentosu Üyesi (MEP), Finlandiya

Türkiye’de ve AB’de
enerji güvenliği

Enerji politikaları açısından gelecekteki zorluklar
�klim değişikliğine bağlı zorunluluklar nedeniyle, ekonomilerimizin ve yaşam
tarzımızın gerçekten çağdaşlaştırılması gereklidir. Çevremizi mahvetmeyen ve
hepimiz için maddi açıdan erişilebilir olan, sürdürülebilir bir enerji üretimine
gereksinimimiz var.
Avrupa’da kullanılan enerjinin yüzde 50’si ithal edilmek zorunda olduğu için,
enerji arzı güvenliği gittikçe artan bir endişe kaynağıdır. Avrupa’nın fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltıp, şirketler ve konutlar için maliyetleri düşürmenin
en ucuz ve en etkili yolu, açıkça enerji tüketimini düşürmekten ve enerji verimliliği alanındaki çabaları arttırmaktan geçmektedir. Buna ek olarak, yenilenebilir
enerji kaynakları yaygınlaştırılmalıdır.
Fakat AB bu önlemlerle bile, oldukça uzun bir süre hala doğalgaz ithal
etmeye ihtiyaç duyacaktır. Bu durum ise AB’nin bağımlı ve savunmasız olmasına
yol açıp, enerji arz biçimlerinin ve kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunu
gündeme getirirken, aynı zamanda, stratejik bir konumu olan Türkiye’ye özel bir
rol vermektedir.

Heidi Hautala Türkiye ve Avrupa Birliği’nde enerji güvenliği

Boru hattı projeleri
Bölgede bir kaç doğalgaz projesi bulunmaktadır: Rus Gazprom şirketi tarafından
başlatılıp yürütülen ve Rusya’dan, Türk karasuları yoluyla Bulgaristan’a uzanan
Güney Akımı projesinin yanısıra, Türkiye’den, Bulgaristan ve Romanya yoluyla,
Avusturya’ya uzanan Nabucco boru hattı. Nabucco doğalgaz boru hattı, AB
Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusundaki sorunlara yanıt veren bir
Avrupa projesi olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, son günlerdeki söylentilere bakılırsa, Gazprom Nabucco’nun dağıtım altyapısına katılmayı düşünmektedir. Eğer doğrulanırsa, bu durum, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin ve
Rus enerji arzından bağımsızlaşmanın gerçek yararları açısından büyük bir soru
işareti oluşturacaktır.
AB’ye uzanan bir başka boru hattı ise Rusya’nın enerji arzını, Ukrayna gibi
mevcut geçiş ülkelerinde kesintiye uğraması halinde dahi, garanti eden Kuzey
Akımı projesidir.
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Genellikle, enerji altyapısı, kaynakları ve politikalarına ilişkin seçimler gibi
konuların çevresinde büyük politik oyunlar dönmektedir. Bu ilişkileri, AB Türkiye arasındaki etkileşimleri, Türkiye’nin enerji gerçeği ya da dış ilişkileri
ve insan hakları gibi konuları daha iyi anlayabilmemiz için, konferans ve onu
izleyen tartışmalar bize yardımcı olacaktır.
Finansman: Yalnızca Dünya Bankası (DB) ve IMF değil, aynı zamanda Avrupa
Yatırım Bankası (AYB) da standartlarını yükseltmelidir. Avrupa Parlamentosu şu
sıra, siyasi hesap verebilirliğin iyileştirilmesini ve siyasi seçim sonuçlarının daha
iyi yansıtılmasını sağlaması gereken, AYB garantilerini tartışıyor; örn. AB’nin
yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili taahhütleri için gerekli fonları ayırmak
üzere, yenilenebilir enerji projelerinin daha fazla finanse edilmesi. Buna ek
olarak ve daha somut bir biçimde, Dünya Bankası’nın, Türkiye’de güneş ve
rüzgâr enerjileri için yeterli fiyat tarifeleri oluşturulmasını neden desteklemediği
konusu da açıklığa kavuşturulmalıdır.
Dış ilişkiler: Rusya, Avrupa için, yalnızca enerji arzı açısından değil, bunun
dışında da önemli bir ortak olmuştur ve olmaya devam ediyor. Buna karşın,
Rusya ile yapılan bir Avrupa ortaklığı, sadece çıkar odaklı olmamalı, ortaklar
arasında benzer değerler ve görüşler de paylaşılmalıdır. Rusya’nın daha demokratikleşmesi gerekmektedir. Bu durum, Nabucco boru hattına doğalgaz verme
olasılığı olan başkaları için daha da fazla geçerlidir: Bu açıdan çok ilginç bir
nokta, �ran ikmal hattının politik nedenlerle reddedilmesidir. Bir başka örnek,
en temel insan haklarını bile sağlayamayan, dünyanın en sert diktatörlüklerinden Türkmenistan’dır. AB şu sıra bu ülkeyle bir ortaklık anlaşması onaylamayı
düşünmektedir; yanlış sinyaller gönderilmemelidir. Çevresel etki değerlendirmeleri, yurttaşların katılımı, saydam, demokratik karar alma ve üçüncü şahıs erişimi
de gelecekteki herhangi bir boru hattı projesi için ön şartlardır.
Türkiye’nin enerji geleceği: 2020 yılına kadar %30’luk bir enerji tasarrufu
potansiyeli olduğuna göre, enerji talebinin arttığı dönemlerde, baş öncelik enerji
verimliliğine verilmelidir. Enerji verimliliğini yükseltmek, ağaçların en alt dallarındaki meyveleri toplamak gibidir ve Türkiye’nin sürdürülebilir bir ekonomi
yolunda kaçırmaması gereken bir fırsattır.
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Panelin açılışı

NECDET PAMİR, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli KomiteSİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye’de ve AB’de
enerji güvenliğine Türkiye
perspektifinden bakış

Giriş
Enerji, ülkelerin ekonomik ile toplumsal gelişimlerinin vazgeçilmez girdisi ve
gereksinimidir.
Enerji kaynakları ile bunlardan elde edilen enerjiye erişim, ülkelerin gelişim
düzeyini olduğu kadar, ekonomik ve ulusal güvenliğini de doğrudan etkileyen,
yaşamsal bir olgudur.
Bunun yanı sıra, kesintisiz, ödenebilir, temiz, kaliteli enerjiye erişebilmek,
ayrımsız tüm insanlar için, su ve hava kadar gerekli bir insanlık hakkıdır. Buna
karşın halen dünyada 1,5 milyar insan elektrikten, 2,5 milyar insan ticari enerji
kaynaklarına erişimden yoksundur.
Necdet Pamir Türkiye’de ve AB’de enerji güvenliğine Türkiye perspektifinden bakış

Şekil-1: Dünya birincil enerji tüketiminde kaynakların payları

Nükleer
5,5 %

Kömür
29,4 %
Gaz
23,7 %

Hidro & di er
Yenilenebilirler
6,6 %

Petrol
34,8 %
Petrol + Gaz:
58,5 %
Fosil yakıtlar:
87,9 %

Kaynak: BP Statistical World Review of Energy, June 2010
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Bugün dünyada enerji tüketimi, çok büyük oranda petrol, doğal gaz ve kömürle
karşılanmaktadır (Şekil-1). Bu gerçek, bir yandan kısıtlı coğrafyalara yoğunlaşmış
olan söz konusu kaynaklara erişebilmek için sıcak ve soğuk savaşlara yol açan
bir sürecin altyapısını oluşturmaktadır. Diğer yandan ise bu kaynakların üretiminden tüketimine uzanan zincirde yaydığı seragazları, gelecek nesilleri tehdit
eden küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açmaktadır.
Önümüzdeki yıllar, daha temiz, yenilenebilir kaynakların, temiz yakma
teknolojileri kullanımının giderek artan oranda etkin olması için tüm ülkelerin
ortak çaba göstermesi ve önceki yıllardan daha sorumlu davranması gereken
yıllar olacaktır. Buna karşın, büyük tüketici ülkelerin ihtiraslı politikaları, fosil
kaynakların yoğunlaştığı bölge ile ülkeleri işgale ve masum insanların katline
neden olurken, bu beklentilerimiz fazla iyimser kalmaktadır.

Son yıllarda, uluslararası kamuoyunda, giderek çok daha yaygın olarak üzerinde
tartışılmakta olan “enerji güvenliği” kavramının ne olduğuna, başlangıçta değinmekte yarar vardır. Enerji güvenliği, enerjinin yeterli, ödenebilir, güvenilir,
zamanında, temiz, kesintisiz elde edilebilmesini ve bunların biri ya da birkaçının
değil, tümünün eksiksiz sağlanabilmesini ifade eden bir kavramdır.
Enerji güvenliğinin sağlanması, ekonomik büyüme ve insani gelişim
açısından olmazsa olmaz bir gereklilik olduğundan, yaşamsal önemdedir.
Hiçbir enerji sistemi, kısa erimde tam anlamıyla “güvenli” sayılamaz. Zira
kesintiler ile yetersizlikler, sabotajlar, politik müdahaleler, grevler, teknik arızalar,
kazalar ya da doğal afetler nedeniyle, beklenmedik ve ani bir biçimde ortaya
çıkabilir1.
Uzun erimde ise enerji üretimi ve taşınması süreçlerindeki yetersiz ya da geç
kalan yatırımlar, bir yandan enerji üretiminde kesintilere, diğer yandan ise fiyatların artışına yol açarak, enerji güvenliğini tehdit edebilir.
Tüm bu veriler ışığında enerji güvenliğimizin sağlanabilmesi için yapılması
gerekenler; bir yandan enerji güvenliğini tehdit edebilecek tüm nedenleri doğru
tanımlayabilmek, diğer yandan ise bunların etkisini en aza indirebilmemizi
sağlayacak bir “risk yönetimi” politikası geliştirebilmek diye özetlenebilir.

AB ve Türkiye açısından enerji güvenliği
Konuya AB ve Türkiye açısından bakıldığında, ortak payda her ikisinin de büyük
oranlara ulaşmış olan enerjide ithalat bağımlılığı olarak ifade edilebilir. AB,
aşağıdaki şekilden (Şekil-2) de görüleceği gibi, halen birincil enerji tüketiminde
yaklaşık yüzde 55 oranında enerji ithalatına bağımlıdır. Söz konusu bağımlılık oranları sırasıyla; petrolde yüzde 81, doğalgazda yüzde 62, katı yakıtlarda
yüzde 39’dur. AB’nin ithal kaynaklara bağımlılığı hızla artmaktadır. Birincil
1
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World Energy Outlook 2010, International Energy Agency, Released on November 9, 2010.
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Enerji güvenliği

enerji tüketimindeki bağımlılık oranının 2030 yılında yaklaşık yüzde 68 olacağı
öngörülmektedir.
Şekil-2: AB’nin enerjide ithalata bağımlılık oranları

Katı yakıt

2030

2010
2020
2030
20

2020

2030
2

Gaz

2010
2020

Petrol

2010

2020
2030
2

2010

Toplam enerji

Necdet Pamir Türkiye’de ve AB’de enerji güvenliğine Türkiye perspektifinden bakış

Kaynak: Directorate General for Energy and Transport

Doğalgazdaki bağımlılık oranının 2030’da yüzde 80’i geçmesi beklenirken, bu
konudaki bir diğer sorun, Rusya’ya bağımlılığın da hızla artmakta olmasıdır. AB
bu nedenle alternatif kaynak arayışlarını yoğunlaştırırken Hazar, Orta Asya ve
Ortadoğu gaz kaynaklarının Türkiye üzerinden geçecek boru hatlarıyla (örneğin
NABUCCO ya da daha genel bir yaklaşımla Güney Gaz Koridoru) taşınmasını
kapsayan çözümleri “4. Arter” olarak tanımlayarak, çıkış aramaktadır.
Sözkonusu ortak payda ve AB’nin arz güvenliğini sağlamada Türkiye’nin
artan önemi, tarafları birbirine yaklaştıran bir rol de oynamaktadır. Buna karşın
AB’nin, Türkiye’nin bu hatlardan beklentilerinin (hattan geçecek gaz miktarının
ne kadarının kim tarafından alınacağı, transit geçiş ücret ile koşulları, gaz fiyatı
ve Türkiye’nin “hub” mı sadece transit ülke mi olacağı) önemli oranda farklı ve
çatışır olması, tarafları birleştirmekten çok ayrıştıran bir etki de yaratabilmektedir.
Türkiye, yıllardan beri enerjide büyük oranda dışa bağımlı olan ve enerji
sorunu giderek derinleşen bir ülke konumundadır (Şekil-3).
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Şekil-3: Türkiye birincil enerji kaynakları dengesi
Hidro
ve di er
yenilenebilirler
8,7%

Kömür
29,3%

Petrol
31%

Gaz
31%
thalatta ba ımlılık:
Petrol: 92 %
Gaz: 98 %

Ülkemiz, yıllardan beri uygulanan yanlış politikaların sonucunda, yerli ve yenilenebilir kaynakları atıl bekletilirken birincil enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 70
oranında dışa bağımlı bir konumdadır. Mevcut politikalar sürdürüldüğü takdirde,
bu oranın yıllar içinde azalması beklenmemektedir.
Enerjide ithalata bağımlılıkta en önemli iki kaynak, petrol ve doğalgazdır.
2008 yılında ham petrol, petrol ürünleri, doğalgaz ve LPG’ye ödenen ithalat
faturası 44,8 milyar dolardır2. Toplam ithalatının dörtte birini, sadece bu iki
kaynağa harcamak zorunda kalan Türkiye için bu durum sürdürülebilir değildir.
Buna karşın, ülkemizin enerji tüketim profilinde bu iki kaynağın her biri,
yüzde 31 (toplam yüzde 62) oranında kullanılmaktadır. Oysa petrolde dışa
bağımlılığımız yüzde 93, doğalgazda yüzde 98’e ulaşmış durumdadır.
Enerji tüketimimizde petrol ile gazın ağırlığının hızla azaltılması, yerli
üretimin arttırılması ve bu kaynakların mevcut durumdan çok daha verimli kullanılması zorunludur. Buna karşın iktidar, her konuda olduğu gibi enerji alanında
da halkın hoşuna gidecek genel geçer (enerji güvenliği tanımındaki yeterli, ucuz,
temiz, kesintisiz, vb. gibi kavramları sıralamak) ve gerçekçi olmayan söylemleri
(2023’te tüm yerli kaynakları kullanacağı, petrol ve gazda dışa bağımlılığı kaldıracağı, vb…) tekrarlamakta, ancak uygulamada, ülkenin, tüketicinin yararına
sonuç vermeyecek, bağımlılığı arttıracak politikaları sürdürmektedir.

2
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2009 yılı rakamları daha düşüktür (24,2 milyar dolar). Ancak bu rakamın düşük olmasının
iki temel nedeni vardır. Birincisi, ekonomik krize bağlı olarak önemli oranda azalan ithalat,
ikincisi ise bir önceki yıla oranla daha düşük seyreden petrol ve gaz fiyatlarıdır. Gerçek
tüketimi yansıttığı, daha nesnel ve çarpıcı olduğu için, 2008 rakamları kullanılmıştır.
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Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June 2010

Örneğin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2010 – 2014 Stratejik Planı’nda,
“enerji arzında bağımlılığımızı azaltma amacı doğrultusunda; yerli petrol, gaz
ve kömür kaynaklarımızın üretilebilmesi, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın elektrik üretiminde azami ölçüde devreye alınması” hedefleri sıralanmaktadır. Uygulamada ise mevcut kurulu gücümüzün üçte birine eşit miktarda
ithal doğalgaz, kömür santrallarına yeni lisanslar verildiği ve bunların toplam
kurulu güce oranının yüzde 35’e eriştiği görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, dışa
bağımlılığımızı azaltacak değil, arttıracak politikalar hayata geçirilmektedir.
Kamuoyu gerçekçi olmayan söylemlerle oyalanırken enerji politikaları, halkın
ucuz ve kesintisiz kullanım hakkını sağlamaktan ziyade, bazı özel şirketlerin
piyasa hâkimiyetlerini güçlendirmesine neden olmaktadır. Üstelik bunun bedeli,
enerjide tek bir ülkeye bağımlılığımızı derinlemesine arttıran sonuçlar da doğurmaktadır. Bu durumun, Türkiye’nin enerji güvenliğini arttırmadığı, aksine risk
altına soktuğu açıktır.
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Türkiye’nin enerji kaynakları
Oysa Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Her ne kadar petrolde
dışa bağımlılığımız yüzde 92, doğalgazda yüzde 98 seviyesinde ise de Petrol �şleri
Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’nin karalarda sondajlı arama oranı
yüzde 20, denizlerinde ise sadece yüzde 1’dir.
Münhasır ekonomik bölgelerin kıyıdaş ülkeler tarafından onaylanmış olduğu
Karadeniz’de TPAO öncülüğünde sürmekte olan arama çalışmaları, önemli bir
potansiyele işaret etmektedir. Akçakoca açıklarında 2 yıl önce gerçekleştirilen
gaz keşfi, yeni bulgular için umut vermektedir. Nitekim daha önce BP’nin TPAO
ile ortaklaşa yaptığı arama çalışmalarını, bugünlerde Petrobras devam ettirmektedir. Bir diğer yatırımcı şirket ExxonMobil’dir. Onu, Chevron izleyecektir.
Dolayısıyla, petrol ile doğalgaz açısından, başta Karadeniz olmak üzere, Ege ve
Akdeniz önemli spekülatif alanlardır. Ancak, Ege ile Akdeniz’de Yunanistan ve
Kıbrıs Rum kesimiyle yaşanmakta olan sorunlar, bu önemli bölgelerin aramaya
açılmasını önemli oranda engellemektedir.
Türkiye’nin yerli enerji kaynakları açısından durumunu aşağıdaki şekilde
(Şekil-4) verilmektedir.
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Şekil-4: Türkiye’nin yerli enerji kaynakları

Türkiye: Yerli Enerji Kaynakları (2009 sonu)
Ham Petrol (Kalan üretilebilir): 299,8 milyon
varil (44,4 milyon ton)
Gaz (Kalan üretilebilir): 6,2 milyar metre küp

Petrol ve gaz yeterince aranmamı

(1382 arama, 629 tespit, 89 jeolojik geli tirme
kuyusu)

Denizler ve Paleozoik formasyonlar
aranmamı

Hidrolik: 140-170 milyar kilowatt-saat
(Yarısı geli tirilmeyi bekliyor)
Çok verimli: 8.000 mw
Di er Yenilenebilirler
Orta verimli: 40.000 mw
Rüzgar: 48.000 megawatt (~120 milyar kw-saat)
(Sadece 1500 mW devrede)
Güne : 380 milyar kilowatt-saat
(Beklemede)
Jeotermal: 1500 mwe (~16 milyar kw-s)
Biyokütle: 8,6 mtpe
Uranyum (10.000 ton), toryum
Kaynak: Enerji ve T. K. Bakanlığı web sayfası, DEK TMK raporları

Tarafsız bilimsel çalışmalara (Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi) göre,
hidroelektrikte, teknik ve ekonomik kullanılabilir potansiyelimiz 140 milyar
kilovatsaatin üzerindedir. Bu potansiyelimizin yarısından fazlası atıl olarak
bekletilmektedir. Öte yandan, son olarak �kizdere Vadisi olayında gördüğümüz
gibi, bilimsel yöntemlere uyulmadan ve çevre duyarlığına kulak asmadan, bir
dere üzerinde yirmiyi aşkın santral lisansı verilerek, bir çevre cinayeti işlenmektedir. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporları ya üstünkörü hazırlanıp
onaylanmakta ya da gerekli bile görülmemektedir. Havza değerlendirmesi yapılmadan tek tek dereler üzerinde, hesapsız kitapsız çevreye ve yöre halkına zararı
20
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Linyit: 11,5 milyar ton (üçte ikisi geli tirilmeyi
bekliyor)
Ta Kömürü: 1,3 milyar ton
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dikkate alınmadan santral lisansları verilmektedir. En temel gereklilik olan can
suyu hesabı hatalı yapılmakta, buna karşın bu miktar bile bırakılmamaktadır.
Sadece ticareti ve aşırı kâr hırsını gözeten bu hoyrat anlayışa, yöre halkı haklı
olarak isyan etmektedir. �kizdere Vadisi’nin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu tarafından doğal sit alanı ilan edilmesini hazmedemeyen
iktidar, bu kurulun yetkilerini Çevre Bakanlığı memurlarının ağırlıklı olduğu
bir kurula devredecek yasa teklifi hazırlatmayı “çözüm” olarak görebilmektedir.
Çevre duyarlılığını dile getirenleri suçlamakta, yıldırmaya çalışmakta tereddüt
etmemektedir. Her alanda olduğu gibi, burada da bilime, hukuka, çevreye duyarsızlık anlayışı egemendir.
Bu temelden yanlış anlayış, temiz ile yerli kaynaklarımızın bilime ve çevre
duyarlılığına uygun geliştirilmesini de engellemektedir. Böylece, “çözüm” olarak
gene ithal kaynaklar ve özellikle de nükleer gösterilmektedir.
Ülkemizin zengin linyit kaynakları da kullanılmayan bir diğer zenginliğimizdir. 12 milyar ton mevcut linyit rezervimizin, üçte ikisi atıl bekletilmektedir.
Sadece yerli kaynak olma özelliği nedeniyle değil, üretim ile istihdama büyük
katkısı nedeniyle de kömür üretimimizin arttırılması ve yeni rezervlerin keşfedilmesi yaşamsal önem arz etmektedir. Bu adımlar atılırsa, enerjide bağımlılığımız
azalacak, ekonomimiz canlanacaktır. Yerli linyitimiz, temiz yakma teknolojilerine dayalı olarak geliştirildiği takdirde, hem daha verimli kullanılmış olacak
hem de çevreye zararı en az seviyeye indirilebilmiş olacaktır. Buna karşın, ithal
kaynaklar ağırlıklı politikalara devam edilerek, zengin linyit kaynaklarımız
yeterince değerlendirilememekte, ülkemizin enerji sektörü, bir avuç özel şirketin
kar hırsına terk edilmiş bir görünüm vermektedir.
Son yıllarda giderek artan, onlarca ocağı söndüren, kanayan bir yara haline
gelen maden kazalarının en temel nedenlerinden birisi de, taşeronlaştırma, buna
bağlı olarak gereken yatırımların zamanında ve yeterince yapılmaması, bilimsel
tedbirlerin alınmaması gerçeğidir. Yitirilen onca cana, “Güzel öldüler”3 duyarsızlığıyla yaklaşan bir zihniyetle, enerji ve madencilik politikasının yürütülmesi
olanaksızdır.
Ülkemizin rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklarından,
özellikle rüzgâr ve güneş de gereğince değerlendirilememektedir. Resmi verilere
göre 48 bin megavat kurulu güç potansiyelimiz olan rüzgârda, bugüne dek sadece
1100 megavatın devreye alınmış olması bunun açık kanıtıdır. Güneşten elektrik
eldesi potansiyelimiz ise 380 milyar kilovatsaattir. Bu miktar, Türkiye’nin 2009
yılı elektrik tüketiminin (192 milyar kilovatsaattir) tam iki katıdır. Buna karşın,
(sanırız sıcak olduğu düşüncesiyle) henüz güneşe el değmemiştir.
Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da “söylem ve eylem” birbirinin
tam tersidir. Yenilenebilir kaynaklarımızın tamamının en kısa zamanda devreye
alınacağı ilan edilirken bu kaynakların devreye alınılabilmesi için gereken yasal
değişiklikler bir yılı aşkın süredir, TBMM’de bekletilmektedir. Halen ilk yatırım
3

“Ölen madencilerin ardından: Güzel öldüler!”, NTV, 29 Mayıs. 2010; http://www.ntvmsnbc.
com/id/25100758/
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maliyetleri görece yüksek olan yenilenebilir kaynakların elektrik üretiminde
kullanılabilmesi için, başlangıçta teşvik edilmeleri gerekmektedir. TBMM’ye
daha önce getirilen yasa taslağında güneş (fotovoltaik) için, kilovatsaat başına 28
avro sent düşünülürken, bu miktar yeni taslaklarda 10 avro cente kadar düşürülmüştür. Konunun bir diğer kabul edilmez yanı, sözkonusu taslağın TBMM
gündemine alınabilmesi için gereken imzalardan, sayın Ekonomiden Sorumlu
Devlet Bakanı Ali Babacan’ın imzasını atmaktan imtina etmesi hususudur.
Dünya Bankası ile Dünya Ticaret Örgütü’nden gelen telkinlerle, yerli kaynaklar
ile imalat sanayine verilecek teşviklerin bütçe dengesini bozacağı ve haksız
rekabete neden olacağı gerekçeleriyle, taslak imzalanmamıştır.
Bu “kraldan daha fazla kralcı olma” anlayışı, ülkemizin bağımsızlığına zarar
veren boyutlara ulaşmıştır. ABD ve AB, kendi yenilenebilir kaynaklarını ya da
biyoyakıtını geliştirmede ciddi boyutta teşvikler uygulamaktayken bizde bunu
engellemeyi hak bilmektedirler. Ancak burada kusur onlarda değil, onların
her dediğini tartışmasız kabul eden teslimiyetçi anlayıştadır. Örneğin ABD’nin
“Obama-Biden Amerika �çin Yeni Enerji Programı”nda, yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelik olarak yerli imalat sanayinin teşviki, hibrid araçların yerli
imalatının hızlandırılması, düşük emisyonlu (salımlı) kömür santrallarının geliştirilmesi gibi hedefler için 10 yılda 150 milyarlık teşvik ve yatırım planları yer
almaktadır.
Diğer yandan, Uluslararası Enerji Ajansı’nın 10 Kasım 2010 tarihinde yayımladığı 2035 yılına yönelik öngörüler raporundaki temel saptamalar arasındaki
önemli bir alt başlıkta, “Yenilenebilir kaynakların geleceği, temel dayanak
noktası olarak ve kritik bir biçimde hükümetlerin desteğine bağlıdır” denmektedir. Raporda, 2009 yılında yenilenebilir kaynaklardan ve biyoyakıttan elektrik
elde edilmesinde toplam hükümetlerin desteklerinin 57 milyar dolara eriştiği
hususu açıkça yer almaktadır. Bu desteğin 37 milyar dolarının, sadece yenilenebilir kaynakların geliştirilmesi için yapıldığı belirtilmektedir. Uluslararası Enerji
Ajansı’nın “Yeni Politikalar Senaryosu”nda, 2035 yılında hükümetlerin desteklerinin toplam 205 milyar dolara erişeceği öngörülmektedir.
Dolayısıyla, ABD ve AB kendi uygulamalarında yenilenebilir kaynaklara
milyarlarca dolarlık destek sağlarken bizim yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ve
buna yönelik imalat yapacak yerli sanayimizi teşvik etmemizi önleyecek politikalar dayatmasına boyun eğmemiz kesinlikle düşünülemez.
Yalnız bizim de yapmamız gereken şey, sadece yenilenebilir kaynaklardan
üretilecek elektriğe teşvik vermek değil, türbin, güneş panelleri imalatı başta
olmak üzere, sözkonusu imalatın kademeli olarak ülkemizde yapılmasının
önünü açacak politikaları ve teşvikleri hayata geçirebilmek olmalıdır. Burada
önemli olan, nanoteknoloji de dahil olmak üzere, üniversitelerimizdeki mevcut
çalışmaları, sanayi ve devlet işbirliği ile, daha geniş ölçekli imalata dönüştürmenin yollarını bulmaktır.
Kayıp ile kaçaklar, bir diğer önemli sorunumuzdur ve polisiye tedbirlerle
değil, bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi zorunludur. Burada da denetimlerin
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gerçekten bağımsız ve kamu erkinin kontrolündeki yapılanmalarla sağlanması
mümkündür.
Son yıllarda, petrol ve doğalgaz fiyatlarının aşırı yüksek seyrinin etkisi ile
yeniden gündeme getirilen nükleer enerji konusunda da bazı temel saptamalar yapmamızda yarar vardır. Nükleer enerji, halen dünya enerji tüketiminde
yaklaşık yüzde 5, elektrik tüketiminde ise yüzde 14’lük bir pay almaktadır. Ancak
nükleer santrallar, gerek ilk yatırım maliyetlerinin çok yüksek olması, gerekse
işletme güvenliğine yönelik duyarlı kamuoyu tepkileri, nihai atık sorununun
ABD’de bile çözülememiş olması, santral söküm ile atık maliyetleri ve nihayet
terör olaylarında kullanılma riski gibi nedenlerle, ciddi bir karşıtlığa da neden
olmaktadır.
Gerek Uluslararası Enerji Ajansı’nın ve gerekse ABD Enerji Bakanlığı’nın
(DOE) 2010 yılında yayımladığı “2035’e Bakış” raporlarında, enerji tüketiminde
nükleerin az da olsa artacağı öngörülmekteyse de sözkonusu artışın büyük
bölümü başta Çin olmak üzere, OECD dışı ülkelerdedir. Başta Avrupa olmak
üzere, duyarlı kamuoyu tepkileri, yeni nükleer reaktörlerin inşasını, sınırlı istisnalar dışında genel anlamda önlemekte ve daha ziyade, mevcut reaktörlerin
kullanım süreleri uzatılabilmektedir.
Mühendislik mesleğini seçmiş olan bizim gibi insanların hiçbir enerji kaynağına kategorik ve önyargılı olarak karşı olmak gibi bir konumlanması sözkonusu
değildir. Ancak, nükleere ilişkin olarak gerek dünyada yaşanmakta olan sorunlar
gerekse ülkemizde izlenen son derece yanlış nükleer politikalar nedeniyle,
örneğin Rusya ile imzalanan anlaşmalar kapsamında, bu sürece olumlu bakmadığımızı söyleyebiliriz. Nükleere yönelik sorun olarak sıralanan hususlara makul
yanıtları alabileceğimiz projeler gündeme geldiğinde, bu değerlendirmelerimizi
yeniden gözden geçirmemiz mümkündür. Yapılması gereken, dünyadaki gelişmeleri güncel olarak izleyen kapsamlı bir ana plan çerçevesinde en güvenli, ucuz
ve temiz seçenekleri değerlendirebilecek teknik donanıma sahip kadroları yetiştirmiş, kendi teknolojisini üretebilen, işletme güvenliği kadar, atık sorununu da
tereddütlere açık kapı bırakmayacak biçimde çözümlemiş yeni bir enerji politikası ortaya koyabilmektir.
Ülkemizde yapılmaya çalışıldığı gibi, ihalesiz gerçekleştirilmeye çalışılan,
teknoloji transferini içermeyen, tek bir ülkeye ticaret ile enerjideki aşırı bağımlılığımızı daha da derinleştirecek olan, yer seçimi konusunda ciddi sorunlar
bulunan, AB’den lisans alamamış, atık sorununu çözümleyememiş, aşırı pahalı
ve riskleri tanımlanmamış bir çözümü desteklememiz ise sözkonusu değildir.
Bir fikir vermesi ve “enerji güvenliği” olgusu ile doğrudan ilgili olması
açısından, Türkiye’nin Rusya ile olan “enerjik” ilişkilerine biraz daha yakından
bakmakta yarar vardır. Nükleer konusu da bu kapsamda daha iyi anlaşılabilecektir.
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Türkiye’nin doğalgaz ithalatında Rusya’ya bağımlılığı yüzde 63, petrolde
yüzde 33’tür. 2008 yılı verileri itibarı ile4 Türkiye ve Rusya arasındaki toplam
ticaret hacmi 38 milyar dolardır. Ancak bu toplamın dökümü yapıldığında,
Türkiye’nin Rusya’ya ihracatının 6,5 milyar dolar, buna karşın Rusya’nın
Türkiye’ye ihracatının 31,5 milyar dolar olduğu görülmektedir. Bir diğer ifadeyle,
Türkiye dış ticarette Rusya’ya aşırı bağımlı konumdadır.
Hal böyle iken, yetkililer Rusya ile ticaretin üç kat arttırılmasını hedeflediklerini ifade etmektedir. Tarafların ihracatında dengeleme sağlamadan yapılacak
bir artış, Türkiye’yi çok daha tehlikeli oranda dışa (Rusya’ya) bağımlı hale getirecektir. Ekonomisinde bu denli bağımlı olan bir ülkenin dış politikası başta olmak
üzere, diğer alanlarda da elinin kolunun bağlanması doğaldır.
Halen Dışişleri Bakanı koltuğunda oturmakta olan sayın Ahmet
Davutoğlu’nun 2008 yazında gerçekleşen Rusya-Gürcistan çatışması sonrasında,
(o zamanki) Başbakan Başdanışmanı sıfatı ile Council on Foreign Relations’a
verdiği demeç, enerjideki bağımlılığımızın olumsuz sonuçlarını açıkça ortaya
koyması bakımından öğretici olmalıdır. Söyleşide Davutoğlu şöyle demektedir:

Durum bu kadar açıkken Türkiye, Rusya ile 6 Ağustos 2009 tarihinde başbakanlar düzeyinde 20 iyi niyet anlaşması imzalamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı sayın Taner Yıldız, bunları “paket anlaşmalar” olarak tanımlamıştır.
Sözkonusu anlaşmalar arasında sekiz tanesinin de Türk özel sektör şirketleri ile
Rus devlet şirketleri arasında mutabakatlar olduğu ifade edilmiştir. Bu anlaşmaları enerji güvenliği boyutunda incelediğimizde, Türkiye’nin Rusya’ya olan
mevcut bağımlılığını derinleştirerek arttıracak, kanımca sakıncalı hususlar göze
çarpmaktadır.
Bunların başında, ülkemizin ilk nükleer santralı inşa ve işletme işinin
Rusya’ya, ihalesiz olarak verilmesi gelmektedir. Bu adım gerçekleşirse, diğer
sakıncaların yanında Türkiye’nin mevcut aşırı bağımlılığına ek olarak nükleerde
4
5
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2009 yılında ekonomik kriz nedeniyle petrol ve özellikle gaz talebimiz daraldığından, 2008
rakamları daha gerçekçi bir resim vermektedir.
Interview: “Turkey’s Top Foreign Policy Aide Worries about False Optimism in Iraq”,
Ahmet Davutoglu, Ambassador, Chief Advisor to Turkey’s Prime Minister, September 19,
2008, Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publication/17291/turkeys_top_
foreign_policy_aide_worries_about_false_optimism_in_iraq.html
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“… Türkiye, Batı ile Doğu arasında, birini diğerine tercih edebilir mi? …
… Herhangi bir Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı belli izolasyonist politikalar
uygulayabilir. Türkiye bunu yapabilir mi? Sizden Türkiye’nin coğrafi
koşullarını anlamanızı rica ediyorum.
… Rusya’yı ekonomik yönden izole ederseniz, Türkiye bunu kaldırabilir
mi? Maalesef şu gerçeği kabul etmeliyiz: Türkiye Rusya’ya neredeyse yüzde
75-80 bağımlı [enerjide]. Bir ABD-Rusya veya NATO çatışması istemiyoruz.
...Rusya veya Gürcistan’ın yapacağı stratejik hataların veya yanlış hesapların faturasını biz ödemek istemiyoruz…5”

de Rusya’ya bağımlı hale gelmesi söz konusu olmaktadır. Bir diğer gözden kaçan
“anlaşma”, ülkemizde halen 24 ilin doğalgaz dağıtımını elinde tutmakta olan
bir özel şirket ile Gazprom’un evlendirilmesi (yüzde 50- yüzde 50) hususudur.
Böylece Rusya sadece ihracatta değil, doğalgazın ülke içi dağıtımında da
neredeyse bir tekel konumu kazanacaktır. Son olarak da dört şirketin başvurmuş
olduğu Ceyhan’da yeni bir rafineri inşası için daha önce lisans almış şirketler
de mevcutken Rus Rosneft ile bir diğer Türk özel şirketine ön açılmıştır. Bunun
da birçok konuda adım atarken gerekçe olarak öne sürülen “AB mevzuatına”
uyumla pek bağdaşmadığı açıktır. Kanımca devletlerin görevi, tüm şirketlere eşit
mesafede durarak, onların yatırımlarını en uygun koşullarda yapmasını sağlayacak zemini hazırlamaktır. Dört şirket arasından birinin yanında yer almak ve
bunun sonucunda zaten Türkiye enerji piyasasında ciddi ağırlığı olan bir ülkeye
daha da derinlemesine etki alanı sağlamak, hükümetlerin işi olmamalıdır.

Necdet Pamir Türkiye’de ve AB’de enerji güvenliğine Türkiye perspektifinden bakış

Transit boru hatları: AB ve Türkiye
Türkiye’nin ve AB’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak bir dizi proje
gündemdedir. Bunlardan en çok gündem işgal edeni NABUCCO Projesi olmuştur.
Bunun yanı sıra ITGI, TAP, AGRI gibi çeşitli diğer seçenekler de söz konusudur.
Bilindiği gibi NABUCCO’nun gerçekleşmesine yönelik olarak, ülkemizde de
“Asrın Anlaşması”, “zafer” gibi başlıklarla sunulan ve 13 Temmuz 2009 tarihinde
imzalanan Uluslararası Anlaşma söz konusudur. Bu anlaşma, NABUCCO gerçekleşirse, bu hattan gaz temin etmeyi ve aynı zamanda transit ülke olarak da bazı
yararlar sağlamayı uman beş ülke hükümetinin imzaladığı bir “niyet beyanı”
anlaşmasıdır. NABUCCO şirketi ortaklarından beşinin (Almanya hariç) imzasını
taşımaktadır. Önce bir durum saptaması yapmakta yarar vardır: “Bu anlaşma
projenin yapımını garanti eder mi?” sorusuna, “Evet” yanıtı verilirse, inandırıcı olamaz. Zira sözkonusu anlaşma, projenin gerçekleşebilmesi için “gerekli
ama yeterli” olmayan bir adımdır. Dolayısıyla ortada bir zafer yoktur, zira hattın
yapımı garanti edilmiş değildir. Gazı sağlayacak hiçbir ülkenin yazılı taahhüdü
sözkonusu değildir.
Diğer yandan bu anlaşma, Türkiye’nin arz güvenliğini sağlamak açısından
öteden beri öne sürdüğü beklentilerinden hiçbirine yanıt vermemiştir. BOTAŞ
sunumlarında yer alan aşağıdaki yansı (Şekil-5), bu beklentileri ortaya koymaktadır. Bu beklentiler, öncelikle hattan geçecek gazdan mümkün olan en fazla
hacmi alarak Rusya’ya bağımlılığı dengelemek, sonrasında da daha ucuz
gaz almak ve nihayet, bir “hub” olarak ticaretten yarar sağlamak (gazı alıp
satabilmek) olarak özetlenebilir.
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Şekil-5 Türkiye’nin uluslararası boru hattı projelerinden beklentileri
Cost-based transmission tariffs
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�mzalanan anlaşmanın Türkiye’nin istediklerini fazlasıyla garanti ettiği görüşü,
anlaşma hükümleri dikkatle incelendiğinde ikna edici olamamaktadır. Öncelikle,
gazın sahibi olmayan tarafların imzaladığı bir anlaşma ile gaz miktarının garanti
edilmesinin zaten mümkün olamayacağı açıktır. Türkiye’nin hattan geçecek
gazın yüzde 15’ini talep etmesine ve bu konuda direnmesine karşılık, anlaşmanın
ilgili maddesi “hattan geçecek gazın yüzde 50’sinin öncelikle proje ortağı şirketlere önerileceğini ve kabul edilirse onlara verileceğini” (Anlaşma Madde 3.3)
ifade etmektedir. Bu durumda Türkiye’nin payına yaklaşık 2,5 milyar metreküp
gaz kalmaktadır. Oysa Türkiye’nin beklentisi (gaz sahibi taraflarla müzakerede) 8
milyar metreküptür. Dolayısıyla, bu öncelikli beklenti karşılanmamıştır.
Anlaşma ile beklenen “avantajlı” bir fiyatın sağlanması da söz konusu değildir.
Zaten gazın sahibi olmayan tarafların imzası ile Türkiye’ye daha uygun bir fiyat
sağlaması mümkün de değildir. Bu konuya ilişkin tek maddede, (BaşlangıçPreamble - bölümündeki “G” maddesi), Türkiye’nin kendi gaz piyasasını geliştirebilmek için “daha rekabetçi fiyatlarla” gaz temin etmeyi arzuladığı hususu “not
edilmekte”dir (Noting that…).
Son olarak da, Anlaşma’nın 1.16. maddesindeki “one stop shop” ilkesi dikkate
alınacak olursa, taşınacak gazla ilgili alım satım kontratı yapma yetkisi, gaz hatta
girdikten sonra çıkışın yapılacağı noktaya (Baumgarten) kadar tek bir müesseseye (Nabucco International Company) verilmektedir. Bunun da Türkiye’nin bir
“hub” olma iddiasını desteklemediği ve transit ülke konumunda kaldığı anlamına
geldiği açıktır.
Görüldüğü gibi AB’nin Türkiye’ye dayatmaları, ülkemizin farklı beklentileri
olan üç temel konuda da etkili olmuş ve bir anlamda bu aşamada kaybetmiştir.
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Kaynak: BOTAŞ sunumları, 2009, 2010

Ancak son tahlilde, imzadan bugüne kadar geçen süre içinde NABUCCO’nun
zemin kaybetmesi, AB’nin bu “zaferini”, deyim yerindeyse bir “Pirus Zaferi”ne
indirgemiştir6. AB bu zemin kaybını kısmen de olsa, söz konusu dayatmacı
tutumunda aramalıdır. Kendi enerji güvenliğini sağlayamamış bir Türkiye’nin,
AB’ninkini sağlayabilmesi kanımca aşırı ve haksız bir beklenti olmaktadır.

Necdet Pamir Türkiye’de ve AB’de enerji güvenliğine Türkiye perspektifinden bakış

Son söz yerine
Görüldüğü gibi Türkiye, yerli enerji kaynakları bakımından şanssız bir ülke
değildir. Petrol ve doğalgazı yeterince aranmamış bir ülke konumundadır. 140
milyar kilovatsaat hidroelektrik potansiyelinin yarısı atıl beklemektedir. Buna
karşın verilen hidroelektrik lisansları için ÇED konusunun bilimsel kıstaslarla yapılmamasından havza planlamasının dikkate alınmamasına, can suyu
hesabının yanlış yapılmasından mahkeme kararlarının uygulanmamasına bir
dizi yanlış uygulama, bu temiz ve yerli kaynağın kullanımını da riske sokmuş
durumdadır. Rüzgâr ve güneşte ülke gereksiniminin çok üzerindeki potansiyel
atıl bekletilmektedir. Enerji, çok verimsiz kullanılmaktadır. OECD ortalamasının
yaklaşık 2 katı enerji harcayarak örgüt ortalaması kadar Gayrı Safi Hasıla elde
edilebilmektedir. Kayıp ve kaçaklar, kabul edilebilir seviyenin çok üzerindedir.
Hal böyle iken, “Türkiye’nin enerji kaynakları yetersizdir. Tek çare ithalattır”
diye özetlenebilecek söylem, ülkenin enerji güvenliğini sağlamaktan ziyade, dar
anlamıyla birkaç şirketin kâr hırsına hizmet etmektedir. Bu kısır döngü kırılabilir.
Avrupa, enerji güvenliği açısından Türkiye’ye de ihtiyaç duymaktadır. AB
ile enerji ilişkileri üzerinden diyaloğu geliştirmek, ortak projelerle birleşmek,
Türkiye’nin de yararınadır. Burada her iki tarafın da özenle kollaması gereken
husus, “karşılıklı yarar”ın nasıl sağlanabileceği hususudur. Tek tarafın kazançlı
çıkacağı bir anlaşmayı dayatmak, haksız ve yararsız olmasının ötesinde, gerekli
ve yararlı bir işbirliğinin önünü kesebilecektir.
NABUCCO Hükümetler arası Anlaşma sürecinde yaşanan zıtlaşmalar, bunun
en yalın örneğidir. Bu anlaşma, ülkemizde kamuoyunu yanıltan bir kampanya
ile sunulmuşsa da aslında Türkiye’nin beklentilerinin hiçbirini sağlamamıştır.
Bunun kaçınılmaz sonucunda, diğer nedenlerin yanı sıra NABUCCO’nun gerçekleşme olanağının sözkonusu anlaşma imzalanmadan önceki durumla kıyaslandığında, daha zayıflamış olduğunu söyleyebiliriz.
AB’deki gerçek dostlarımıza bir hatırlatma yapmakta yarar görüyorum. Bunu
daha önceki bazı sunumlarımda da tekrarladım. Umarım beni yanlış anlamazlar.
6

Pirus zaferi, çok büyük kayıplar sonucunda kazanılan zafer anlamına gelir. M.Ö.280 ve 279
yıllarında Epirus’lu Pirus Roma’ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak
için her şeyini feda eder. Sonunda Pirus, savaşı kazanır, ancak sekiz ünite filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır ama yanında koskoca ordudan
arta kalan üç-beş çapulcudan fazlası kalmamıştır. Pirus’un bu zaferin ardından “Tanrım,
bir daha böyle bir zafer verme” dediği söylenir. “Pirus Zaferi” aslında yenilmeye mahkûm
galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara
“Pirus Zaferi” denir. http://tr.wikipedia.org/wiki/Pirus_zaferi
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Uçakta kalkıştan hemen önce yapılan ve çoğunlukla kanıksadığımız için can
kulağı ile dinlemediğimiz, yaşamsal önemdeki bir anonsu hatırlayalım lütfen: “If
you are traveling with children, or are seated next to someone who needs assistance, place the mask on yourself first, then offer assistance” (Not: Belki Türkçesi
anlaşılmaz diye �ngilizcesini koydum!). Kendi arz güvenliğini sağlayamamış bir
ülke, diğerlerine nasıl yardım edebilir ki? Aynı uçakta olduğumuzu unutmamakta yarar var...
Kanımca “Interconnector Turkey Greece Italy (ITGI)” projesi, ipi göğüslemeye NABUCCO’ya oranla çok daha yakındır. “Bu proje de Türkiye ve AB üyesi
ülkeleri birleştiren bir proje olacaktır” diyerek teselli bulabiliriz.
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CHRISTIAN DOLEZAL, NABUCCO ULUSLARARASI GAZ BORU HATTI ŞİRKET
SÖZCÜSÜ

Türkiye’de ve AB’de enerji
güvenliği

NABUCCO: Öncü bir proje ve olağanüstü bir fırsat
Doğalgaz arz güvenliği, büyük olasılıkla, Avrupa’nın önümüzdeki yıllarda enerji
sektöründe başa çıkmak zorunda kalacağı en büyük zorluklardan biri olacak.
Avrupa’da doğalgaz talebi artmaya devam edecek ve yerli üretim gerileyecek.
Doğalgaz kaynaklarının daha da genişletilmesi -burada anahtar sözcük çeşitlendirmedir- ve yeni geçiş yollarının yaratılması, bu nedenle en büyük öneme
sahiptir.
Avrupa, gittikçe azalan kendi kaynaklarının yerini doldurmak için daha fazla
gaz ithal etmek zorunda kalacak. Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine
göre, doğalgaz talebi 500 milyar metreküpten (2010 yılı için) 2030 yılında 620
milyar metreküpe çıkacaktır. Bu nedenle yapılması gereken yeni kaynaklar ve
yeni doğalgaz sağlayıcıları bulmaktır.
Buna karşın Azerbaycan, Türkmenistan ve Irak, yeni doğalgaz sahaları geliştirip üretimi arttırmaktadır. Bu ülkelerdeki bölgeler dünyanın en zengin doğalgaz
rezervleri olup, toplu ele alındıklarında rezerv miktarı dünyanın bütün diğer
bölgelerinin toplamından önemli ölçüde daha fazladır.

Christian Dolezal Nükleer enerji hakkında yanlış bilinenler

Karmaşık bir çokuluslu proje
Nabucco, doğası gereği karmaşık bir çokuluslu proje olup, Hazar bölgesi ve
Ortadoğu gibi, yeni arz noktalarından, Avrupa’ya yepyeni bir geçiş yoluyla,
doğalgaz ithal edecektir. �lk doğalgaz sevkiyatının 2015’te yapılması beklenmektedir. Nabucco, beş ülkeden (Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve
Avusturya) geçecek. Şu anda her biri eşit miktarda hisseye sahip altı hissedarı
bulunmaktadır. Bunlar Türkiye’de BOTAŞ, Bulgaristan’da Bulgaristan Enerji
Holdingi, Macaristan’da MOL Grubu, Avusturya’da OMV Doğalgaz ve Enerji
şirketi, Almanya’da RWE Arz ve Ticaret şirketi ve Romanya’da ise Transgaz’dır.
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Nabucco Boruhattı’nın planlanmış güzergahı

VİYANA
BUDAPEŞTE

BÜKREŞ
SOFYA

Nabucco boru hattı projesinin stratejik hedefleri, Avrupa için yeni bir doğalgaz
arz koridoru açmak ve arz güvenliğini arttırmak üzere alternatif kaynaklardan
doğalgaz temin etmektir. Bu ise Avrupa doğalgaz dağıtım sistemine bağlanarak,
güzergah üzerindeki ülkelerin geçiş profillerini ve tüm Nabucco ortaklarına ait
doğalgaz boru hattı ağının rolünü güçlendirecektir.

Ayrıntılı planlamaya bakılırsa, çevresel ve toplumsal etki değerlendirmeleri
hazırlanarak ve yapı malzemesi ihalelerinden önce ön-yeterlilik belgeleri oluşturularak, son birkaç yıldır ayrıntılı ve özenli bir hazırlık sürecinin devam ettiği
söylenebilir.
Nabucco için mevcut yatırım maliyeti 7,9 milyar avrodur. Bu para, uluslararası geçerliliği olan toplumsal ve çevresel standartlara uygun olarak, hissedarlar,
uluslararası finans kuruluşları, ihracat kredi sigorta şirketleri ve ticari bankacılık
piyasasından sağlanacaktır. Yatırımın yüzde 30’u hissedarlar konsorsiyumu
tarafından, geriye kalan yüzde 70’i ise kredi verenlerce sağlanacaktır. Nabucco
2010 yılı Eylül ayında önemli bir aşama kaydetmiştir. O tarihte Avrupa Yeniden
Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Dünya
Bankası yan kuruluşu olan IFC (çev. notu: International Finance Corporation =
Uluslararası Finans Kuruluşu) Brüksel’de bir yetki mektubu imzaladı. Mektup,
bu bankaların projeye resmi bir taahhüdü olduğu anlamına geliyor.
Dört milyar avroya kadar çıkabilecek potansiyel finans paketi için gerekli
bir adım olarak, bu yetki mektubunun üç uluslararası finans kurumu (IFC)
tarafından imzalanması, Nabucco projesinin değer takdiri sürecinin başladığını gösteriyor. Nihai yatırım kararı, hissedarlar tarafından 2011 yılında alınacak.
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Bugüne kadar elde edilen başarılar

Bankalarla kredi anlaşmalarının da 2011 yılı içinde imzalanması öngörülmektedir.

Nabucco’nun piyasaya kazandırdıkları
Doğalgaz satıcıları ve müşterileri için yeni kaynaklar oluşturan Nabucco gibi
boru hattı projeleri, daha fazla çeşitlendirme ve piyasa likiditesi açısından büyük
bir öneme sahiptir. Nabucco saydam bir tarife yapısı ve üçüncü şahıs erişimi
olan uzun vadeli taşımacılık anlaşmaları sunmaktadır. Bu, yatırımcılar için
önemli bir teşviktir.

Nabucco Projesi’nin olanaklı kıldığı önemli ekonomik hedefler:
Rekabetin güçlendirilmesi
Boru hattı kapasitesinin yüzde 50’sinin üçüncü-şahıs piyasa katılımcılarına
önerilmesi
Piyasa likiditesinin artması
Tüm endüstri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan ve her ülkede ekonomiyi
güçlendiren uzun vadeli taşımacılık anlaşmalarının tamamlanması
Nabucco ortaklarının kendi doğalgaz dağıtım sistemlerini Avrupa’dakine
bağlama fırsatına kavuşması
Satıcılar arasında doğrudan doğalgaz alışverişi için teşviklerin ve böylece
yeni iş olanaklarının oluşturulması

Gelecek adımlar

Christian Dolezal Nükleer enerji hakkında yanlış bilinenler

2010 yılı sonuna ve 2011 yılına baktığımızda Nabucco projesinde atılacak adımlar
şunlardır:
Bugüne gelinceye kadar yaşanan gelişmeler gibi, duygular da çok olumlu
olmuştur. Boru hattına doğalgaz arzına ilişkin herhangi bir sorun öngörmüyoruz.
Proje Destek Anlaşmaları’nın imzalanması;
Açık sezon işlemlerinin başlaması;
Hissedarlar tarafından mali yatırım kararı alınması;
Finansal kapanış - inşaat aşamasına geçiş kararının alınması.
Doğalgaz arz anlaşmaları hissedarlarca görüşülüyor ve şimdiden, 2008
yılında tamamlanmış piyasa araştırmasının olumlu sonuçlarını doğrulayan,
güçlü bir ilgi var. Bu sonuçlar içinde görünür hale gelenler, Hazar ve Ortadoğu
bölgelerinden gelen doğalgaza ve Nabucco’nun yıllık kapasitesi olan 31 milyar
metreküpün iki kat fazlası miktarda taşımacılık tesisleri için gelen taleplerdir.
Kamuoyu araştırması Nabucco kapasitesine olan güçlü talebi gösteriyor
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Milyar metreküp/yıl

Sonuç - 2008 Piyasa Araştırması - talep edilen toplam kapasite

Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, bölgedeki doğalgaz rezervleri çok yüksek olup,
bugüne dek bunlardan büyük ölçüde yararlanılmamıştır. Bölgedeki hükümetler
kadar büyük uluslararası oyuncularda da doğalgazın Hazar ve Ortadoğu bölgelerinden Avrupa pazarlarına akıtılması yönünde güçlü bir irade olduğu açıkça
ortadadır.

Kaynak: Nabucco Doğalgaz Boru hattı - Hazar bölgesi Ortadoğu ve Mısır; BP, 2010
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Hazar ve Ortadoğu bölgelerindeki doğalgaz rezervleri (milyar metreküp/yıl)

Boru hattının yapımı
Nabucco, 2012 yılı sonuna doğru başlaması beklenen inşaat aşamasından önceki
son hazırlıklar açısından 2011 yılının çok yoğun, projenin gelişiminin en ilginç ve
önemli zamanı olması beklenmektedir. Biri Türkiye/Gürcistan sınırında, diğeri
Türkiye/Irak sınırında olmak üzere iki adet besleme hattı bulunacaktır. Bunlar
Avusturya’da bulunan Avrupa doğalgaz dağıtım merkezi Baumgarten’a bağlanacaktır. Proje tamamlandığında toplam 31 milyar metreküp gazın en fazla 100
barlık bir basınçla 3900 kilometreyi aşkın bir mesafeye taşınmasını garantileyecek, 11 kompresör istasyonu olacaktır.

Sonuç

Christian Dolezal Nükleer enerji hakkında yanlış bilinenler

Nabucco, Avrupa’nın doğalgaz pazarını yeni ve çeşitlendirilmiş doğalgaz
kaynaklarına açılması için benzersiz bir fırsat oluşturuyor. Devam eden doğalgaz
arz anlaşmaları için yapılan görüşmeler hissedarlar tarafından yürütülüyor ve
oldukça hareketli. Bu ise hızla değişen bölge içi dinamikler ve komşu bölgelerle
artan ilişkiler açısından önümüzdeki altı ay boyunca yakından izlenmesi gereken
bir durum. Hazar Bölgesi için Avrupa doğalgaz pazarlarına erişim, Avrupa
tüketici pazarlarının Hazar ve Ortadoğu gazına erişimi kadar büyük bir fırsat
yaratmaktadır. Rusya, Avrupa’ya doğalgaz temin eden bir satıcı olarak önemli bir
rol oynamaya devam edecektir. Buna karşın Hazar bölgesi, Ortadoğu, Türkiye
ve Avrupa arasındaki güney koridoru, yeni ve kendi ayakları üzerinde durabilen
bir ortaklığın simgesi olacaktır. Ya da Avrupa Komisyonu başkanı José Manuel
Barroso’nun kısa ve öz bir biçimde ifade ettiği gibi: “Doğalgaz boruları çelikten
yapılıyor olsa da Nabucco, halklarımız arasındaki bağları çimentolayabilir”.
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Avrupa’da enerji güvenliği için
Rus yöntemi
2000’li yılların ortalarında uluslararası ilişkilerin ön saflarına yerleşmiş olan
enerji sektörü, dünyadaki kriz ve fiyat baskısının gevşemesinden bağımsız olarak,
bugün halen dünya ekonomisi için kilit rol oynamaya devam etmektedir. Enerji
sektörüyle sıkı sıkıya bağlı olan iklim etmeni, enerji sektörünün önemini daha da
arttırarak, önem sırasının başından ortalara düşmesini engellemiştir. Önümüzdeki yılların enerji tarafından belirleneceğini söylemek akla yakın görünmektedir. Enerji tüketimine dayalı pek çok dünya ekonomi sektörünün yenilik taleplerini biçimlendiren bu süreçte, enerji bir öncü olacaktır. Özellikle, enerji diğer
sektörlerde de yenilik talepleri doğurur ve bunlardaki gelişme, ya enerji tüketiminin azaltılması ya da enerjinin daha etkin kullanılması ile sınırlıdır. Geleneksel
üretimde yeni türbinler ya da gittikçe karmaşıklaşan enerji kaynağı elde etme
teknolojileri olsun, her ikisi için de bol bol örnek bulunmaktadır. Öte yandan,
elimizde yeni enerji etkin malzemeler, geleneksel olmayan enerjiler, yenilenebilir enerji ve diğerlerindeki gelişmeler de bulunmaktadır.

Petrol

Doğalgaz
Rezervler

Kaynak: Eurostat, FSSS
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Grafik 1 - Rus enerji sektörü – rezervler ve üretim ile Rusya’nın Avrupa’ya ihracatı, 2009

Sergey Agibalov Avrupa’da enerji güvenliği için Rus yöntemi

Büyük bir enerji kaynakları üreticisi ve satıcısı olan Rusya, herkesçe malum
nedenlerle, çeşitli enerji tartışmalarında kaynaklarını tüketenler ile birlikte, bir
katılımcı olarak yer almaktadır. Avrupa bölgesinin enerji güvenliğinin özünü
kavramak için, Rusya’da olan süreçleri anlamak, büyük öneme sahiptir; bu ise
tam da bu makalenin konusudur.
Enerji kaynaklarının fiyatları tüm dünyada yükselirken, onlara olan talep de
arttı. Her iki etmen de enerji ithal eden ülkelerde kaygı uyandırdı. Enerji güvenliği ve çeşitlendirilmesi kavramları, 70’ler ve 80’lerde ortaya çıktığında yalnızca
az sayıdaki uzman tarafından kullanılıyordu. Bugün ise gazeteciler, analizciler,
politikacılar ve dış gözlemciler dahil, neredeyse tüm oyuncuların sıradan bir
jargonu haline geldiler. 2000’lerde bu terimler yeni bir içerik kazanırken, terminoloji de genişledi. Önceleri “enerji güvenliği” kullanılıyordu. Sonra “arz güvenliği” ortaya çıktı. Sonra enerji arzı ile uğraşanlar hemen “talep güvenliği”ni ortaya
attılar. Az sonra ise yeni bir terim önerildi: “karşılıklılık”. Ama bu tutmadı.
Avrupa Birliği, dünyadaki büyük enerji tüketicilerinden biri olmakla beraber,
en büyük enerji kaynakları ithalatçılarından da biridir. Enerji kaynakları dünya
fiyatlarında 2000’li yıllarda yaşanan artış, 70’li ve 80’li yıllardakinden tümüyle
farklı bir zeminde gerçekleşmiştir. Avrupa ülkeleri artık ithalata çok daha fazla
bağımlılar ve arzın coğrafyası da önemli ölçüde değişti. Aynı süreçte, yeni
oyuncular ortaya çıktı. Bunlar, gelişmekte olan ülkelerde, genellikle devlet işletmeleri olan büyük şirketlerdi. Bunların çoğu büyük finansal kaynaklara sahipti
ve birçok yoldan tüketici piyasalarındaki uluslararası genişlemeye odaklandılar.
Petrol ve doğalgaz kârlarındaki artış dalgası, enerji kaynakları satıcılarını
dünya ekonomik arenasında öncü oyuncular haline getirdi. Bunlar ya gelişmekte
olan ülkelerdi ya da piyasaları yeni oluşmakta olan, çoğunlukla gelişmekte olan
ülkelere hizmet etme rolüne mâhkum edilmiş ülkelerdi. Neredeyse tüm ihracatçı
ülkeler, petrole daha az bağımlı ekonomiler yaratmak için petrol fiyatlarındaki
artışları kullanmanın yolunu arayarak, kendi toplumsal programlarını önemli
ölçüde genişletmiş ve modernizasyon projeleri başlatmıştır. Rusya’da bu süreç
birçoklarına uygun geldi. �thalat sübvansiyonu ve artan kapasite kullanımına
dayanan, ilk ekonomik yükseliş dalgası, o sırada neredeyse düşmüştü. Maaşlara
ve emekli maaşlarına, yapısal reformlarla uğraşmaksızın, zam yapılması ve rahat
bir yaşam, bu altın petrol yağmuruyla mümkün olmuştu. Enerji, uluslararası
arenada daha da fazla değer kazandı. Çünkü askeri, teknik çatışmalar, uzay ve
nükleer güç konuları gibi daha önceleri kullanılmış araçlar ya ciddi bir biçimde
yıpranmış ya da yeni gerçeklikler ortaya çıktıkça önceliklerini kaybetmişti.
Eski Sovyet Cumhuriyetleri ile Rusya arasındaki enerji ilişkilerinin, Avrupa
enerji sektöründeki gelişmeleri etkileyen, dönüşümü ilginç bir rol oynadı.
Yakıt ve enerji kaynağı ihracı, Rusya’nın tüm ihracatı içinde daima büyük bir
yer tutmuştur. Buna karşın, 2000’li yıllarda enerji kaynaklarının fiyatları önemli
bir artış gösterdiğinde, oyuna korkunç miktarlarda para katıldı. Çok doğaldır ki
ihracat kârlarının optimizasyonu sorgulanmaya başladı. Çözüm basitti. Petrol
piyasasındaki eğilimler olumludan da öteydi: petrol çıkartma, ihracat ve fiyatlar
arttı. �hracat akışı ise yavaş yavaş artan iç liman kapasitelerine yeniden yönlen35
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dirilmekteydi. Hükümet, sektörün modernizasyonu için (petrol rafinajı ve petrol
ürünleri ihracatında) gümrük ücretleri uygulamaya başladı. Bu politikanın
sonucunda, yalnızca birincil işlemlerde önemli miktarda bir artış, ikincil işlemlerde ise en alt düzeyde değişiklikler oldu. Daha sonra, petrol ürünleri ihracatına,
petrol artığı ve düşük nitelikli dizel yakıtı da dâhil edildi.
Avrupa doğalgaz pazarında durum farklıydı. Bu durum, “doğalgaz hastalığı”
olarak adlandırılabilirdi. Arz optimizasyonu için geniş olanaklar da sunuluyordu.
Neredeyse tüm Avrupa’da elektrik üretim projelerinin çoğu doğalgaza dayalıydı.
Doğalgaz santrallarının önemli ölçüde düşük maliyetleri ile gerçekte, yapımları
için kömür santrallarına göre 2 kat az süre gerekmesi, buna ek olarak da “mavi”
yakıtın çevre dostu olması, uygulamada kömüre hiçbir şans bırakmıyordu.
Zaman zaman doğalgaz spot fiyatları tüketiciler için dehşet verici olsa da satıcılar
tarafından alkışlanıyordu. Buna ek olarak, Avrupa pazarının gelişimi için yapılan
tahminler, talebin yüzlerce milyar metreküpe yükseleceğini ve tüm satıcılar için
dağıtım hacmi artışı umudu olduğunu öngörüyordu. Başka bir deyişle, olasılıklar
çok parlaktı ve geriye tek bir soru kalıyordu: Gaz nereden gelecek? Çözüm ise çok
basitti. Gazı, onun için az para verenlerden geri almak ya da onlara daha fazla
para ödetmek.
1990’ların mirası, BDT ülkeleri için belirlenmiş ılımlı doğalgaz ithalat fiyatları oldu. Gazprom, doğalgazı Ukrayna’ya santimetreküp başına 50 dolardan
sattığını açıkladı. Belli bir ana kadar, herkes bu düzenlemeden memnundu:
Avrupa’ya ihracat yaparak, Gazprom’un kazancı arttı ve iç piyasa fiyatları da
buna endekslendi. Aynı zamanda kişisel çıkarlar da karşılanıyordu: birçok faklı
aracı, Ukrayna’ya giden gaza ortaktı. Fakat 2000’li yılların ortasına gelindiğinde,
Rusya’nın BDT ülkelerine, özellikle de Beyaz Rusya ve Ukrayna’ya dönük politikalarının, fazla elle tutulur kâr payları kazandırmadığı oldukça açık bir biçimde
ortaya çıkmıştı. Politik anlamda, bütünleşme süreci durdu ve yalnızca durmakla
kalmadı, gittikçe daha fazla sayıda BDT ülkesi, dikkatlerini AB ve ABD’ye çevirdi.
Ekonomik işbirliği alanında başarı diye adlandırılabilecek herhangi bir şey yoktu.
Ciroda biraz artış vardı, ama bu bir biçimde tek taraflıydı. Büyüme, Rusya’dan
BDT’ye değil, yalnızca BDT’den Rusya’ya ihraç edilen mallarda oldu. Yabancı
piyasalarda ise, bu ülkeler Rusya ile sık sık rekabet eder oldular.
Böylece, Rusya’nın BDT tüketicilerine doğalgaz desteği açısından ahlaki
zorunlulukları ortadan kalktı. Gazprom’da, gittikçe artan bir aciliyetle piyasa
ilişkilerine geçilmesine duyulan ihtiyaç konuşuluyordu. Turuncu koalisyonun
seçim başarısıyla, uzun süren, komşuları sübvanse etme aşaması son buldu. Bu
ise doğalgaz alanında ilişkilerin zamanında yeniden gözden geçirilmesi için bir
neden oldu. Değişikliğin gerçek nedeni bu sübvansiyonların çok yüksek maliyetlerinde gizliydi. Ukrayna toprakları için, Avrupa geçiş ücretleri uygulanıyor idiyse
de, Gazprom’un kayıpları 2003-2004 döneminde 3 milyar dolara yaklaşıyordu.
Yalnızca 2005 yılında ise neredeyse 6 milyar dolardı. �majın biraz yaralanması
söz konusu olduysa da bu dostluğa bir son verildi.
Ukrayna, doğalgaz fiyatı artışına olabildiğince direndi. Endüstri lobicileri,
Ukrayna ekonomisinin çökmesi tehditleri arasında rekabet ettiler. Böyle bir arka

planda; uzmanların, ülkenin tipik bir düşük fiyatlar ve verimsiz enerji kullanımı
tuzağında bulunduğuna işaret eden, sesleri duyulmadan kaldı.
Bununla beraber, doğalgaz fiyatının daha da artması, Avrupa’nın “net-back”
fiyatı (çev. notu: taşımacılık ücretleri çıkarılarak ülke sınırında baz alınan fiyat)
ile aradaki göze batan farkı düzeltmedi. 2008 yılında fiyat 470 doları aştığı zaman
Ukrayna, gazı 180 dolardan ithal ediyordu. Gazprom’un kayıpları yaklaşık 11
milyar doları bulmuştu, ama bir dizi doğalgaz savaşının ardından, yine kimse
bunu Rusya’nın verdiği bir ödün olarak görmedi. 2009 kışında yaşanan son
mücadele, Rusya’nın şöhretine ciddi bir darbeye mal olduysa da Rusya’nın,
Avrupa fiyatına olabilecek en yakın fiyata ulaşmasını sağladı.
Beyaz Rusya ve Ukrayna ile olan geçiş krizi, Gazprom’un geçiş ülkeleriyle
pazarlık yapmak için, onları atlayarak geçen yeni doğalgaz ana boru hatları
yapımına olan ilgisini belirlemiştir. Yeni projeler büyük finans kaynaklarını
gerektirirken, doğalgaz taşımacılığı yatırımları, Gazprom’un sermaye yatırımlarında önemli bir bütçe kalemi haline geldi.
Farklı karmaşıklıkta tasarlanmış projelerin yapım süreleri uzadıkça, malzeme
ve donanım fiyatları arttıkça, projelerin toplam değerleri yükseliyordu. Böylece,
örneğin, (sadece açıkdeniz boru hattı için) Kuzey Akım’ın açıklanan değeri, 5
milyar avrodan 8,8 milyar avroya yükseldi. Güney Akım doğalgaz boruhattı teklifi,
yeni bir fiyat rekoru kırmakta olup, 2010 yılındaki yaklaşık değeri 15,5 milyar avro
olarak belirlenmiştir.
Tablo 1.

Etkinlik türlerine göre Gazprom’un sermaye yatırımları
Birim

Taşıma
Üretim

0,8

2004
3,1

2005

2006

5,2

7,1

2007
5,6

2008
7,7

2009
6 ,6

1,7

2,7

3,3

5,5

7,2

9,5

8,2

Rafinaj, Dağıtım ve Diğer

1,3

1,0

1,4

1,7

3,6

4,8

3,6

Toplam

3,9

6,7

10,0

14,2

16,5

22,0

18,4

Taşıma
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Milyar
Avro

2000

19

46

52

50

34

35

36

Üretim

44

40

33

39

44

43

45

Rafinaj, Dağıtım ve Diğer

33

15

14

12

22

22

20

100

100

100

100

100

100

100

Toplam

%

Kaynak: Gazprom

Toplamda, Gazprom Avrupa’da yeni doğalgaz ana boru hattlarına yaklaşık
30 milyar avro yatıracaktır. Bir yandan, bu korkunç bir miktardır ve Ukrayna
doğalgaz taşımacılık ağını modernize etmek için gereken yatırımı kat kat aşmaktadır. Diğer yandan, Kuzey Akım’ın yapımı, orta ve uzun vadede geçerli nedenlere dayanmaktadır.
Öte yandan, Kuzey Akım’ın yapımı, orta ve uzun vadede yerinde bir karardır.
Batı Avrupa’daki doğalgaz tüketiminin artması, iç üretimin ise gittikçe azalması
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EU energy trends to 2030 — UPDATE 2005, Directorate-General for Energy and Transport,
European Commission, 2006 (2030’a kadar AB enerji eğilimleri — GÜNCELLEME 2005,
Enerji ve Ulaşım Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu, 2006; EU energy trends to 2030 —
UPDATE 2009, Directorate-General for Energy, European Commission, 2010 (2030’a kadar
AB enerji eğilimleri — GÜNCELLEME 2009, Enerji Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu,
2010)
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beklenmektedir1. Bunu söylemişken, bu pazara doğalgaz arzı mevcut kapasitesi, yani Yamal - Avrupa boru hattı ve Beltransgaz sistemi - uygulamada en üst
noktaya kadar kullanılmaktadır. Bu bağlamda, Rusya’nın doğalgaz arzındaki
artış beklentileri oldukça yüksektir. Bu proje, adını koymak gerekirse, Beyaz
Rusya ile ilgili geçiş risklerini de en aza indirecektir.
Aynı zamanda, proje evrildikçe, ekonomik faydası azalmıştır. Gazprom,
özellikle, projenin Avrupalı ortaklar açısından cazibesini arttırmak üzere,
doğalgaz boruhattı kullanımı için oldukça avantajlı koşullara izin vermiştir. Bu
boru hattını, Rusya’nın mevcut doğalgaz taşıma ağı ile birleştirme konusunda
bazı kısıtlar vardır. Aynı zamanda, ekonomik kriz Avrupa’nın ekonomik büyümesini sekteye uğratmış, bu da doğalgaz tüketiminin kısılmasıyla sonuçlanmıştır.
Projenin yeni aşaması 2011 yılında devreye girmeye hazırken, artık gelecek
ve “doğalgaz armağanı”, 2005 yılında projenin dinamik aşaması başlarkenki
kadar cazip görünmüyor. 2005 yılında yapılan Avrupa Komisyonu tahminlerine
göre, doğalgaz ihracatının toplam miktarı, 2020 yılında 431 milyar metreküp,
2030 yılında ise 438 milyar metreküp olacaktı. 2009 yılı tahminlerinde ise aynı
parametreler, 351 ve 363 milyar metreküpe düşürülmüştür. Piyasa beklentilerindeki yüzde 20’lik bu daralma, özellikle de eğer proje yatırımlarındaki geridönüş
10 yıldan uzun sürerse, Gazprom’un avantajına değildir.
Yakın gelecekte, mevcut kapasitelerin tam kullanımı da bir konu haline
gelecektir. Gazprom temsilcileri, tüm Kuzey Akım doğalgaz arzının ya kontratlarının yapıldığını ya da söz verildiğini ileri sürüyor. AB’ye ihracat önemli ölçüde
artmazsa, şirket belki de arzının bir bölümünü Beyaz Rusya ve Ukrayna’da
bulunan mevcut kapasitelerini kullanarak yeniden yönlendirecektir. Bu tür
yeniden yönlendirme girişimleri (bazı yaptırımlar yüzünden) zorunlu tutuluyorsa da, Beyaz Rusya’daki mevcut geçiş ücretlerinin görece düşük olması ve
Gazprom’un, doğalgaz boru hattının işletme sermayesine katkıda bulunması
nedeniyle, şirket stratejisinin hiç de mantıklı görünmemesine yol açmaktadır.
Kuzey Akım kadar olmasa da Gazprom’un diğer stratejik projesi olan Güney
Akım boru hattı, zihinlerde daha da fazla soru oluşturmaktadır. En azından deniz
bileşeni için bugün belirtilen değeriyle, yıllık 60 milyar metreküplük kapasitesi
tümüyle kullanılsa bile, parasını 10 yılı aşkın bir sürede çıkartması oldukça güç
olacaktır. Öte yandan, talep değişmektedir. Ukrayna’daki eski geçiş ücreti yüksek
değildi, ama 2010 yılında (her 100 km’de, 1000 metreküp gaz başına) 2,8 doları
aşmıştır. Gazprom, yalnızca Ukrayna topraklarındaki (yaklaşık 98 milyar metreküplük) doğalgaz geçişi için bile, 2,7 milyar dolar ödeyecektir.
10 yıl boyunca 60 milyar metreküp doğalgazı, Ukrayna doğalgaz boru hattı
ağı aracılığıyla, şu anki fiyatlardan pompalamak, Gazprom’a 16 milyar dolardan
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fazlaya mal olacaktır. Bu tür rakamlar varken, Güney Akım’a yapılan sermaye
yatırımları artık o kadar da yüksek görünmemektedir. Proje işletmecisi ana hissedarı olarak Gazprom’un, kendi gazının taşınması için ödeme yapacağı ana alıcı
olması dolayısıyla, Ukrayna yerine kendine ödeme yapması çok daha mantıklı
görünmektedir.
Açıkçası, Ukrayna için, kendi mevcut doğalgaz taşıma kapasitelerini modernize etmesi, Gazprom içinse, Ukrayna doğalgaz taşıma şirketi sermayesinin
kontrol payını ele geçirmesi, Güney Akım’ın nihai ikamesi olacaktır. Fakat bu
alanda eskiden beri çok fazla mücadele olmuş. Rusya ile Ukrayna arasında
doğalgaz taşıma kapasitelerini yönetme amaçlı bazı ilk ortaklık anlaşmalarının
tarihi, 1995 yılına kadar uzanır.
Konsorsiyum kurmaya ilişkin karar, L. Kuchma, V. Putin ve G. Schröder
tarafından 2002 yılında alınmış, bir yıl sonra ise Rusya ve Ukrayna arasındaki
konsorsiyum eşitlik esasına göre resmen kurulmuştur. Bilindiği gibi, büyük
oranda Ukrayna’nın yapıcı olmayan tutumu nedeniyle de, hiçbir sonuç alınmamıştır. Dahası, geçiş konusu, ülkenin enerji sektöründe yapılacak reformların
gündemindeki pek çok konudan yalnızca biridir. Reform önerileri, hem farklı
uzman grupları hem de aralarında Dünya Bankası2 ve Uluslararası Enerji Ajansı3
da bulunan uluslararası organizasyonlar tarafından yıllar önce hazırlanmıştır.
Açıkçası, Güney Akım projesi, başlangıçta Ukrayna’yı dezavantajlı bir
konuma getiriyordu. Buna karşın, projenin yüksek değeri ve geçişin ortadan
kalkması, yalnızca yatırımcının (Gazprom’un) ve Ukrayna’nın derdi olurken,
genel bir bakışla, doğalgaz akışının yönetimi açısından, riskleri en aza indirdiği
ve fırsatları genişlettiği için, bu projenin, Avrupa Birliği enerji güvenliği yararına
olduğunu söylemek, konunun karmaşıklığının yarısını gizlemek anlamına
gelecektir.
Ukrayna için, geçişin (mevcut düzeyin yarısına kadar olan) önemli bir
bölümünü yitirmesi, ağ üzerinde yapılacak değişikliklere yönlendirilmesi
gereken geçiş ödemelerinin büyük ölçüde yitireceği anlamına gelecektir. Bu
ise bir geçiş ülkesi olma konumunda bir düşüş yaşayacağı anlamına gelmeyecektir. Bu senaryoda, 27 yıl önce yapılmış olan sistem şiddetli bir bozulmaya
uğrayacaktır. Güney Akım çalışmaya başladıktan sonra bile, Avrupa’ya önemli
miktarlarda doğalgaz (yılda yaklaşık 40-60 milyar metreküp) halen Ukrayna ağı
üzerinden aktarılacağı için, her türlü işlevsel arıza, Avrupa doğalgaz sistemindeki
tüketiciler için, kesintisiz arz açısından büyük zorluklara dönüşebilir. Bu nedenle,
Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlamak için nihai bir çözüme ulaşma konusunda
iş, üç paydaş olan Rusya, Ukrayna ve AB’ye düşmektedir.
2

3

Gas reform in Ukraine : monopolies, markets, and corruption, 1998, World Bank; Ukraine:
Challenges facing the gas sector, 2003, World Bank (Ukrayna’da Gaz Reformu: tekeller,
piyasalar ve yolsuzluk, 1998, Dünya Bankası; Ukrayna: Doğalgaz sektörünün yüzyüze
olduğu zorluklar, 2003, Dünya Bankası)
Energy policies of Ukraine, 1996, IEA; Ukraine: Energy Policy Review, 2006, IEA
(Ukrayna’nın enerji politikaları, 1996, UEA; Ukrayna: Enerji Politikalarının Yeniden
Gözden Geçirilmesi, 2006, UEA)
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Moderatör: Rebecca Harms, Avrupa Parlamentosu Yeşiller/
EFA Grubu Eş-Başkanı, Almanya

Nükleer enerji Türkiye için seçenek midir?

Programımızda Nükleer Enerji Türkiye için bir Seçenek midir? sorusunu
soruyoruz. Bu, aslında, Yeşiller’in konferanslarında, yanıtı kendi içinde olan
banal bir sorudur. Çünkü Yeşiller geleneksel olarak nükleer güce karşıdır.
Yeşiller’in dünyanın her yerinde, ama özellikle de Avrupa’da güçlenmesinin
nedenlerinden biri, yıllardır nükleer güce karşı direnmeleri, güvenli enerjinin
gelecekte sürdürülebilir biçimde sağlanmasına kendilerini adamış olmalarıdır.
Nükleer güç Türkiye için bir seçenek midir? Eğer Türkiye geçmişin yüksek
riskli bir teknolojisine sahip olmakla ilgileniyor ve bu çağı kapanmış enerjiye
yeniden bir süre tanımak istiyorsa, gerçekten de bir seçenektir. Fakat Türkiye
kendi çıkarını gözönünde tutarak, bu yola girmemelidir. Areva, Westinghouse,
Siemens gibi büyük şirketler ve (%100 Gazprom sermayeli daha küçük bir yan
şirket olan) Rosatom, bir süredir Türk hükümetine yaklaşma aşamasındadır. Bu
şirketler, nükleer enerji santralları yapmak için alacakları devlet sübvansiyonlarıyla zengin olma umudu içindedir. Türkiye bunlara boyun eğmemelidir.

Rebecca Harms Nükleer enerji - Türkiye için seçenek midir?

Almanya’da nükleer enerjinin rönesansı mı?
Bana, Almanya’daki olası bir nükleer rönesans konusunda çok sık sorular geliyor.
Almanya’nın, nükleer trene yeniden binmeyi seçen bir ülke olarak çok sık anıldığının da fazlasıyla farkındayım. Federal hükümetin, uluslararası ve Avrupa’daki
nükleer enerji tartışmasında almış olduğu karar, büyük bir çoğunlukla yanlış
yorumlanıyor. Bunu burada netleştirmek istiyorum: Alman hükümeti hiçbir yeni
nükleer santral yapılmayacağına karar vermiştir.
Eğer hükümet yeni nükleer enerji santralları inşa etmeye karar vermiş
olsaydı, yalnızca, halkın, oylarıyla kendisini iktidardan indirmesini istemiş
olurdu. Ne Hristiyan Demokrat Parti, ne Bavyera’daki Hristiyan Sosyal Birliği,
hatta Liberaller bile, yeni nükleer enerji santralları yapılması konusunda olumlu
konuşmaya cesaret edebilir. Çünkü, bunun Almanya’da kitlesel bir nefret patlaması yaratacağını bilirler.
Baden-Württemberg’de yeni bir yeraltı tren istasyonu yapmayı planladıklarını ve bunun tepki aldığını, belki biliyorsunuzdur. Bir de yeni nükleer enerji
santralları yapmayı tartışırlarsa, neler olacağını hayal bile edemiyorum. Kimse o
yola girmeye cesaret edemez.
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Fakat Alman hükümetinin incelediği konu - ki bu da yeterince kötü - eski
nükleer enerji santrallarının işletme ömrünün uzatılması. Bunlar ilk olarak
60’larda planlanıp, sonra 60’lar ve 70’lerde inşa edilmişti. Bu ise temelde,
Almanya’daki büyük enerji şirketlerinin, büyük yeni yatırımlar olmaksızın, şu
santral ömrü uzatma işleri sayesinde, çok kısa bir sürede korkunç derecede
yüksek miktarlarda para kazanabilecekleri anlamına geliyor.
Buna karşın, muhalefet ve federal eyaletler davayı anayasa mahkemesine götürdükleri için, hükümetin kararına ne olacağı bugün hala net değil.
Almanya’daki “Länder”in (çev. notu: eyaletlerin) çoğunluğu, nükleer enerji
santrallarının işletme ömürlerinin uzatılmasına yönelik bu yeni yönetmeliğe
karşı. Söz konusu yasanın hazırlanması sırasında kendi duruşlarını ifade edemediler. Çıkarları korunmadığı için bu davayı anayasa mahkemesine götürecekler.
Şu anda tartışmada kesin olan tek şey, hiçbir şeyin kesinlikle garanti olmadığıdır: Eğer üç yıl içinde yeni bir hükümet iktidara gelirse, Alman enerji şirketleri,
şu anda kendilerine söz verilen herşeyin, o zaman geri alınabileceğini beklemek
durumunda olacaktır.
Yani, Türkiye’de, nükleer enerji rönesansının olmadığına örnek verebileceğiniz bir ülkeye ihtiyacınız olursa, hala Almanya’ya bakabilirsiniz. Dün bir Alman
haber ajansından öğrendiğime göre, Almanya’da nükleer enerji karşıtı protestolarla ilgili bir kamuoyu yoklamasında, kendilerine soru sorulan yurttaşların %80’i,
nükleer enerji karşıtı protestoların kesinlikle gerekli olacağını ve hükümetin
nükleer planlarını dayatmasına izin verilmemesi gerektiğini söylemiştir.

Almanya’da neden bu denli inatçı bir protesto, nükleer enerjiye karşı böylesine net bir çoğunluk var? Ben, bunun nedenini, Almanların, Türklerin ve
başka ülkelerin Çernobil’de olanları deneyimlemesine bağlıyorum. Bugün hala
Türkiye’nin Karadeniz kıyılarından gelen tarımsal ürünler, süregelen ölçümler
olmaksızın pazarlanamıyor. Yıllar geçtikçe, Karadeniz’den gelen çaylara daha
iyi fiyatlar verilebilmekte, ama böğürtlen, çilek vb. orman meyvaları pazarlanamıyor ve bildiğim kadarıyla, halen fındıkla ilgili büyük bir sorun var. Çernobil’in
üzerinden 25 yıl geçtiği halde olay devam ediyor ve bu sadece Türkiye’nin
Karadeniz kıyılarıyla sınırlı değil: Balkanlar’dan �skandinavya’ya, neredeyse tüm
Avrupa ülkelerinde ve �ngiltere’de de benzer durumlar var.
Örneğin Galler’de koyun yetiştiricileri ürünlerini bugüne dek yalnızca sıkı
kontrollerden sonra pazarlayabiliyor. Düşünün ki bu ürünler Çernobil’den 25 yıl
sonra, binlerce kilometre uzakta olmuş bir felaket yüzünden (!), Çernobil serpintisi nedeniyle sıkı kontroller uygulanmadan pazarlanamıyor.

Hala çözülemeyen nükleer atık konusu
Avrupa yurttaşlarının çoğunun nükleer enerjiye karşı olumsuz bir duruşa
sahip olmalarının bir diğer nedeni ise nükleer atıklar. Yurttaşların nükleer
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Çernobil’in mirası

enerjiye kuşkuyla yaklaşmasının nedenini bir rakam açıklıyor. Yeşiller tarafından
değil, ABD hükümeti tarafından açıklanan bu rakam: Bir milyon yıl. Yüksek
düzeyde radyoaktif atıkların bir milyon yıl boyunca güvenli depolanması gerekecektir.
Nükleer konularla uğraşmaya çok yıllar önce başlamıştım, çünkü Almanya’da
benim yaşadığım yerde planlanan bir yüksek düzeyli radyoaktif atık deposu
vardı. Bence, nükleer atıkların güvenli bir biçimde depolanması, büyük sorunlardan biri; endüstri tarafından başa çıkılabilecek bir şey değil. Ülkeniz bu tür
depolama noktalarına henüz sahip olmadığı için şanslı. Dünyada nükleer atığı
olan ülkelere bakacak olursak, hiçbir çözüm olmadığı açıktır. Peki bu durumda,
bir ülke, neden beraberinde gelen ve kurtulunması mümkün olmayan nükleer
atıklarla, nükleer trene binmeyi seçmek zorunda olsun?

Nükleer gücün sivil ve askeri kullanımı

Rebecca Harms Nükleer enerji - Türkiye için seçenek midir?

Nükleer gücün askeri olarak kötüye kullanılması da tartışılmalıdır: Çok daha
önceleri, Türkiye bu konuya eğilmişti. Sivil nükleer teknolojinin askeri amaçlarla
kötüye kullanılmasının, �ran ile yaşanan çatışmada da bir rolü var. �ran’ı daha
olumlu bir yola döndürme girişimi sırasında, Türkiye’nin herhangi bir olumlu
deneyim kazandığından emin değilim. Fakat Türkiye’nin, askeri kullanım riskiyle
ilgili konuları çözmediği sürece, �ran’a çok olumsuz bir örnek oluşturduğundan
eminim.
Beni gerçekten rahatsız eden şey, Türkiye’nin, bir arabulucu olarak hareket
edip Ahmedinejat ve adamlarıyla sivil - askeri nükleer konular hakkında
konuşmaya çalıştığı, �ran müdahalesinin hemen ardından, Türk hükümetinin
Türkiye’de bir nükleer santral kurulması için Rosatom ile bir anlaşma imzalamasıydı. Rosatom, �ran’da sivil bir nükleer programın uzun vadede tamamlanabileceğini söyleyen firmaydı. Türkiye’nin bu konuda arabulucu olması ve varılan
sonuç, Rosatom ile oluşturduğu kendi nükleer programı, Türkiye adına güven
vermeyen bir girişim olmasına yol açtı. Bütün bunlar, programa ilişkin kuşkularımı gerçekten daha da güçlendiriyor.

Türkiye’de ekonomik büyüme için sürdürülebilir enerji
Türkiye, geleceğin sürdürülebilir enerji projelerine ve programlarına mı yatırım
yapmak istiyor, yoksa geçen yüzyıla ait yüksek riskli bir teknolojiye mi? Bu
konuda net bir karar vermek zorundadır. Türkiye’de büyük bir yenilenebilir
enerji potansiyeli olduğunu duyduk. Devletten ve endüstriden gelen finans
kaynakları sınırlı olduğu için, Türkiye’nin yüksek riskli bir teknolojiye yatırım
yapmasındansa, tutarlı, düşük riskli, çevredostu ve sürdürülebilir enerji biçimlerini büyük bir tasarruf ve verimlilik stratejisiyle birlikte geliştirmesi, çok daha
akıllıca olur.
Bu ise diğer ülkelerin yeşil teknolojilerle deneyimlediği patlamanın,
Türkiye’deki ekonomik büyümeyi daha da arttırabileceği anlamına gelecektir.
45

Türkiye’de protesto ve yasal konular
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Yarın, Türk Adalet Bakanı ile Türkiye’deki nükleer enerji karşıtı protestolar ve
hükümetin bunları nasıl ele aldığı konusunu görüşeceğim. Türkiye’de bu protestolar başlarken, Greenpeace eylemcileri ve diğerlerine karşı büyük bir dava
açılıyor olması çok kötü bir işaret. Öte yandan, Türk hükümetinin bu protestoları
çok ciddiye alıyor olması bakımından, iyi bir işaret. Başka ülkelerde olduğu gibi,
Yeşiller ile başka Avrupa Parlamentosu üyeleri ve sivil toplum kuruluşları arasındaki yakın işbirliği önemli. Avrupalı Yeşiller olarak, Türkiye’deki nükleer karşıtı
hareketi destekleyeceğiz. Fakat aynı zamanda, sürdürülebilir enerji stratejileri
konusundaki iyi argümanlarımızı da Türk hükümetine sunacağız.
Teşekkür ederim!
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Nükleer santrallar ve Türkiye’de
5000 MWe kurulu gücünde bir
nükleer santral yapılmasının
türkiye elektrik piyasasına
etkilerinin incelenmesi

Özet
Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye için sürekli, güvenli ve ekonomik elektrik
üretimi önemli bir problemdir. Aynı zamanda, her endüstri için geçerli olmak
üzere, elektrik üretimi çevre etkileri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
Artan talep, yerli kaynakların ekonomik değerlendirilmesi çabası ve doğalgaz
kullanımında ithalata bağımlılık, Türkiye için nükleer santral kurulumunu
önemli bir alternatif haline getirmektedir. Burada anlatılan çalışma, nükleer
santralların kısaca anlatıldığı ve Türkiye’nin nükleer santrala ihtiyacı var mıdır,
ülkemizde nükleer santral kurulmasının elektrik piyasasına etkisi ne olacaktır,
sorularının cevaplarının arandığı bir çalışmadır. Çalışma, Türkiye elektrik
piyasasının kompleks uyarlamalı bir benzeşim programı olan Electricity Market
Complex Adaptive System (EMCAS) ile modellenmesini içermektedir. Çalışma
sonucunda, elektrik satış fiyatları, üretimde kullanılacak yakıt türlerinin dağılımı,
karbondioksit salımı ve nükleer santral sahibi şirketin piyasadaki rolü hesaplanmıştır.

Şule Ergun Nükleer santrallar

Giriş
Nükleer santrallar, nükleer çekirdek bölünmesi reaksiyonları sonucu açığa çıkan
enerjiyi, sürekli ve güvenli bir şekilde elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.
Bir nükleer santral, nükleer reaksiyonların gerçekleştiği reaktör kısmı hariç,
herhangi bir termik santrala benzer. Nükleer reaktörde çekirdek bölünmesi
sonucu açığa çıkan enerji, yakıt çubuğu ile reaktörün geri kalan kısmında ısı
enerjisine çevrilir, bu ısı enerjisi bir soğutucu tarafından taşınır, bu soğutucu
ya faz değiştirerek kaynar ve üretilen buhar türbine yollanır ya da soğutucu faz
değiştirmez, ısınır, bir buhar üretecine gönderilir, buhar, daha sonra türbine
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Nükleer Güvenlik, Nükleer Mühendisler Derneği Broşürleri, Türkiye, 2010.
Argonne National Laboratory, Electricity Market Complex Adaptive System (EMCAS)
User’s Manual, Chicago-ABD (2006 Haziran)
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gönderilir. Buhar üreteçli santrallar üç tane kapalı soğutucu çevrimine sahiptir,
reaktörden geçen birinci çevrim suyu ikinci ve üçüncü çevrim sularına karışmaz.
Çekirdek bölünmesi sonucunda oluşan bölünme ürünleri yüksek düzeyde
radyoaktiftir. Ayrıca bölünme, reaktör içindeki yapısal malzemenin de ışınlanarak radyoaktif hale dönüşmesine neden olabilir. Bu yüzden, nükleer santrallardan çevreye yayılabilecek radyasyon şiddetinin, belli bir düzeyin altında
olması gerekir.
Nükleer reaktör çalışanlarını, yöre halkını, bitkiler ve hayvanlarıyla çevreyi,
çıkabilecek radyasyonun zararlı etkilerinden korumak, reaktörün güvenli çalışmasını sağlamak için alınan tedbirlerin tümü nükleer reaktör güvenliği kapsamına girer1 .
Nükleer santrallarda güvenlik, “derinliğine savunma” ilkesine dayandırılır,
tasarım ve analizler bu ilke çerçevesinde gerçekleştirilir. Derinliğine savunma
ilkesi, nükleer santral tasarımlarının radyoaktif salıma karşı bariyerler ve
bunların bütünlüğünü/sağlamlığını koruyacak güvenlik sistemlerini içermesini
öngörür.
Radyoaktif salımın önündeki ilk engel, nükleer yakıtın kendisidir. Çekirdek
bölünmesi bu nükleer çubuklarda gerçekleştiği için bölünme sonucu açığa
çıkan radyasyon ve radyoaktif malzemeler yakıtın seramik yapısı içinde tutulur.
Radyoaktif salımın önündeki ikinci engel, paslanmaya, mekanik yük ve radyasyona dayanıklı alaşımlardan yapılan yakıt zarfıdır.
Nükleer yakıtlar, soğutucu ve/veya yavaşlatıcı ile çevrelenir ve “basınç kabı”
denen çelikten yapılmış dayanıklı bir kabın içine yerleştirilir. Radyoaktif salımın
önündeki 3., 4. engel soğutucu ve bu basınç kabıdır. Radyoaktif salımın önündeki
son engel ise reaktör ve yardımcı sistemlerin içine yerleştirildiği yaklaşık 1.0
m kalınlığında, ön gerilimli betondan yapılmış koruma kabıdır. 1986 yılında
Ukrayna’da meydana gelen Çernobil kazasının radyoaktif salım açısından ciddi
sonuçlar doğurmasının nedeni, santralda bu son koruma bariyerinin, yani
koruma kabının olmamasıdır. Koruma kabının başka bir özelliği ise reaktörü dış
etkenlere karşı korumaktır.
Derinliğine savunma ilkesi, yukarıda sayılan bariyerlerin sağlamlığını
koruyacak güvenlik sitemlerinin tasarlanmasını da içerir. Derinliğine savunma
ilkesi, bu güvenlik sistemlerinin yedekli, çeşitli ve güvenilir olmasını gerektirir.
Nükleer santrallarda bu güvenlik sistemleri aktif (reaktör operatörü tarafından
ya da otomatik olarak devreye sokulan sistemler) ya da pasif sistemleri (kazanın
ciddileşmesini önlemek için kendiliğinden devreye giren sistemler) içermelidir.
Bir nükleer santralda tasarım, özellikle de güvenlik sistemlerin tasarımı,
gerçekleşebilecek en kötü kaza göz önüne alınarak ve bu kazanın sonucunda
çevreye radyoaktif maddelerin yayılmasını önlemek esas alınarak yapılır2.

Şule Ergun Nükleer santrallar

Nükleer santralların güvenliği tasarımdan, sökülmesine kadar her aşamada
güvenlik kültürü çerçevesinde sağlanır. Güvenlik kültürüne göre, güvenlik her
şeyden önemli olmalıdır, nükleer güvenlikle ilgili kurum, kuruluşlar yapılanma
ile ilkelerini belirlerken güvenliğe öncelik vermelidir, çalışanlara güvenlikle ilgili
sorularını sormak, gerekirse organizasyon ve diğer çalışanları sorgulamak, iyileştirme önerileri yapmak üzere imkân veya özgürlükler sağlanmalıdır. Güvenlik
kültürü kalite kontrol ile kalite teminini, gerekli bakımla onarımların ihmal
edilmeden yapılmasını sağlar ve denetler. Güvenlik kültürü çerçevesinde yapılan
olumlu davranışlar ödüllendirilirken buna zıt davranışlar cezalandırılabilir.
Güvenlik kültürünün uygulanması, ilgili kurum ya da kuruluşun yönetiminin
sorumluluğudur ve insan hatalarını önlemeyi hedefler.
Özette bahsedildiği gibi, burada sunulan çalışmada, Türkiye elektrik piyasası
modellenmiş ve nükleer santralların piyasaya eklenmesinin etkileri incelenmiştir.
Türkiye elektrik piyasası geçmişten günümüze bir değişim sürecindedir.
Piyasa, yakın zamanda yapılan planlar doğrultusunda serbestleşecektir. Serbestleşen elektrik piyasasında birçok etmen yer alacak, bu piyasayı ve piyasada yer
alan aktörlerinin davranışlarını karmaşık hale getirecektir.
Bu çalışmanın hedeflediği gibi, nükleer santralların elektrik piyasasına
etkisinin incelenmesi için piyasanın karmaşık durumu dikkatle modellenmelidir.
Bunun için burada anlatılan çalışmada, Electricity Market Complex Adaptive
System (EMCAS) programı kullanılmıştır3.
EMCAS yazılımı, Argonne Ulusal Laboratuvarı’nda yeniden yapılanan
elektrik piyasalarının, benzeşimini ve analizini yapmak üzere geliştirilmiştir.
Yazılım, elektrik piyasalarını kompleks ve uyarlamalı olarak modeller, bu, yapay
zeka, sinir ağları yöntemleri kullanılarak yapılır. Piyasanın aktörleri, uyarlamalı
sistemin bağımsız ve öğrenebilen etmenleri olarak modellenirler. EMCAS ile
elektrik piyasasının fiziksel, ticari, denetleyici etmenlerini, bunların karar ve
tecrübelerini modeller. Bahsedilen etmenler Şekil 1’de gösterilmiştir.

3

Argonne National Laboratory, Electricity Market Complex Adaptive System (EMCAS)
User’s Manual, Chicago-ABD (2006 Haziran)
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Şekil 1’de gösterildiği gibi, bazı piyasa etmenleri, piyasada hem fiziksel hem de
ticari rollere sahip olabilmektedir.

EMCAS Türkiye Elektrik Piyasası Modeli
Bu çalışmada, Türkiye elektrik piyasası 2017 yılı için modellenmiştir. Modelleme
için 2017 yılı, nükleer santralın devreye girebileceği yıl olduğu için seçilmiştir.
Türkiye piyasası için:
Üretim
�letim
Dağıtım
Satış
Sistem �şletimi
Düzenleme
Etmenleri tanımlanmıştır.
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Şekil 1. EMCAS sistemi ve katmanlar

Piyasa modellenmesinin tamamlanması için aşağıda sıralanan parametreler
için gelişme ve değişme kabulleri yapılmıştır:
Üretim Kapasite Genişlemesi: Bunun için Türkiye Elektrik �letim Anonim
Şirketi’nin (TE�AŞ) kapasite genişleme raporu kullanılmış, 2017’ye dek kurulması planlanan santrallar için bahsedilen rapordan yararlanılmıştır.
Talep: Talep tahmini için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu
(TÜB�TAK) için yapılan bir proje sonucunda elde edilen talep tahminleri
kullanılmış, düşük, beklenen ve yüksek talep tahminleri elde edilmiştir4.
Yakıt Fiyatları: U. S. Energy Information Administration’ın yakıt fiyat tahminleri bu çalışmada kullanılmıştır, nükleer santral yakıtı olan uranyum fiyatının
doğalgazla aynı miktrada artacağı kabul edilmiştir, yerli kömür fiyatının ise
geçmişteki artış trendini izleyeceği kabul edilmiştir5.
Karbondioksit Salımı: 2017 yılında tüm fosil yakıtlı santralların temiz üretim
teknolojileri kullanacağı kabul edilmiştir, santralların CO2 salım verileri için
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir tez çalışması kullanılmıştır6.
Bu çalışmada kullanılan EMCAS programının modellenebilecek etmen sayılarında sınırlama vardır, bu yüzden Türkiye elektrik piyasasındaki üretici etmenleri gruplandırılmıştır. Şekil 2’de, üretim etmenleri ve Türkiye modeli gösterilmiştir, Türkiye üretimine katılacak rüzgâr santralları da modele eklenmiştir.
Şekil 2’de görüldüğü gibi iletim hatları da Türkiye modelinde tanımlanmıştır.
Türkiye modeli tamamlandıktan sonra, farklı piyasa senaryoları bu çalışma
çerçevesinde incelenmiştir. �ncelenen senaryolar aşağıda özetlenmiştir7:

Talep – Düşük (Low) Talep, Beklenen (Medium) Talep,Yüksek (High) Talep
Referans Senaryo: 2017 yılı toplam kurulu gücünün TE�AŞ tarafından hazırlanan Kapasite Projeksiyon raporu ile hazırlanan senaryo
Doğalgaz Senaryosu: 2017 yılı Referans Senaryo’ya ek olarak toplam kurulu
güce fazladan 5000 MWe gücünde doğalgaz ile çalışan termik santralı eklenen
senaryo
Linyit Senaryosu: 2017 yılı Referans Senaryo’ya ek olarak toplam kurulu güce
fazladan 5000 MWe gücünde linyit ile çalışan termik santralı eklenen senaryo

Şule Ergun Nükleer santrallar

4

5
6
7

AYDINALP-KOKSAL, M., Bilgiç, M., Girep, C. P., Türker, L., Yük Dağıtım Bölgelerinde
Saatlik Kısa ve Uzun Dönem Elektrik �htiyacının Modellenmesi, TÜB�TAK 108M001 nolu
1001 Araştırma Projesi, Ankara, (2009)
U.S. Energy Information Administration, Independent Statistics and Analysis, http://www.
eia.doe.gov/, (2010)
ARI �., Investigating The CO2 Emission of Turkish Electricity Sector and Its Mitigation
Potential, (Yüksek Lisans Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara, (2010)
ERGÜN, Ş., Kayrın, K., Aydınalp-Köksal, M., �mer, S., Başoğlu, B., Türkiye Elektrik Üretim,
Dağıtım ve Satışının Kompleks Uyarlamalı Sistem Analizi Yöntemi ile Benzeşiminin Yapılması, TÜBİTAK 108M200 nolu 1001 Araştırma Projesi, Ankara, (2010)
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Nükleer Senaryo: 2017 yılı Referans Senaryo’ya ek olarak toplam kurulu
güce fazladan 5000 MWe gücünde Nükleer santral eklenen senaryo. Bu senaryo
hazırlanırken ilk yatırım maliyeti hesaba katılmıştır.
Şekil 2. 2017 EMCAS Türkiye modeli

Analizler
Bu kısımda, yukarıda listelenen senaryolardan referans ve Nükleer Senaryo ile
ilgili analizler gösterilmektedir.
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Şekil 3. EMCAS 2017 Yılı Temmuz ayı referans senaryo ve beklenen talep için talep analizi
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Şekil 3, beklenen talep durumunda talep ve piyasanın talebi karşılayıp karşılayamadığını Referans Senaryo için göstermektedir. Şekil 3’de görüldüğü gibi, bu
çalışmada modellenen, talebin yoğun olduğu 2017 yılı Temmuz ayında, talebin
karşılanamadığı durumlar olabileceği gözlenmiştir.
Tahmin edilebileceği gibi, Nükleer Senaryo ile talebin karşılanamaması
sorunu ortadan kalkmıştır.
Şekil 4, Temmuz 2017 için, beklenen talep durumunda Referans ve Nükleer
Senaryo’nun incelenmesi soncunda hesaplanan bölgesel marjinal fiyatları
göstermektedir. Fiyatlar şekilde her bir saat için gösterilmiştir. Şekil 4’de görüldüğü gibi, Nükleer Senaryo’da bölgesel marjinal fiyat düşmüştür, yani tüketicinin elektrik satın almak için harcayacağı marjinal fiyat düşmüştür.
Şekil 4. EMCAS 2017 Yılı Temmuz ayı beklenen talep için fiyat analizi

Şule Ergun Nükleer santrallar

Şekil 5 ve Şekil 6, beklenen talep için referans ile Nükleer Senaryo analizleri
sonucunda, elektrik üretimi için tüketilen yakıt tiplerini ve miktarlarını, talebin
en yüksek olacağı tahmin edilen 12 Temmuz 2017 için göstermektedir. Şekillerden görüldüğü gibi, doğalgaz ve fuel-oil yakıt tüketimi nükleer santralın
üretime geçmesi ile azalmış, yerli kaynaklar da ekonomik olarak tüketilmeye
başlanmıştır. Nükleer santralın devreye girmesiyle doğalgaza bağımlılığın azalacağı görülmüştür.
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Şekil 5. Yakıt türüne bağlı saatlik üretim (Referans Senaryo – Beklenen Talep)

Nükleer santralların elektrik piyasasında üretime geçmesi ile karbondioksit
salımında beklenen değişiklikler Şekil 7’de gösterilmiştir. Şekil, Yüksek, Beklenen
ve Düşük Talep Tahminleri için karbondioksit salımındaki değişimi yüzde olarak
göstermektedir. Şekilde de görüldüğü gibi, beklenen talep durumunda, nükleer
santral devreye girdiğinde, Türkiye’de elektrik üretimi yüzünden meydana gelen
karbondioksit salımı yüzde 15 azalacaktır.
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Şekil 6. Yakıt türüne bağlı saatlik üretim (Nükleer Senaryo – Beklenen Talep )

Şekil 7. Nükleer senaryo CO2 değerlerindeki düşme oranları

Şekil 8’de, nükleer santralın sahibi olacağı varsayılan Türkiye Elektrik Üretim
Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) beklenen talep için, nükleer santral sahibi olmadan
ya da santral sahibi olarak ne kadar kâr elde edeceği ile ilgili analizin sonucu
gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, nükleer santral sahibi şirket, günlük karını
yüzde 20 arttırmaktadır.

Şule Ergun Nükleer santrallar

Şekil 8. Nükleer santral sahibi şirketin beklenen talep durumundaki kâr grafiği

Sonuçlar
EMCAS Türkiye 2017 yılına ait yapılan Referans Senaryo ve Nükleer Senaryo
karşılaştırmaları sonucunda Nükleer Senaryo analizlerinin gösterdiği üzere,
Türkiye elektrik piyasasına nükleer santralların eklenmesi;
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BMF (Bölgesel Marjinal Fiyatlar) değerlerinin düşmesine,
CO2 salım değerlerinin düşmesine,
Santral sahibi şirketin kâr etmesine,
Nükleer santralların eklenmesi ve bunların baz yük olması nedeniyle yerli
kaynakların tüketiminin azalmasına,
Yerli kömür rezervlerinin kullanım süreleri artmasına,
Yakıt çeşitliliğinin artması sonucunda doğalgaza olan talebin düşmesine,
neden olacaktır.

Ek
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Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜB�TAK) ve
HAVELSAN tarafından desteklenmiştir.
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SABAHAT ASLAN, Mersin Nükleer Karşıtı Platformu Sözcüsü

Nükleer santrallara
neden karşıyız?

Nükleer santrallar, nükleer enerji ve nükleer silah üretim teknolojisidir. Dünyada
1939 yılında bilim insanları tarafından atomun parçalanmasının, 1945 yılında
ABD-Kanada işbirliği ile Atom bombasının buluşunun gerçekleştirilmesinden
sonra 1951 yılında da nükleer enerji kullanılmaya başlandı.

Sabahat Aslan Nükleer santrallara neden karşıyız?

Nükleer santralların hammaddesi uranyumdur
Nükleer santrallar, uranyumu işlerken bunu çekirdek parçalanması yoluyla
yüksek radyoaktivite taşıyan nükleer atıklar haline dönüştürür.
Nükleer santrallarla ilgili, Çernobil kazasına kadar sorunsuz ve güvenli
olduğu gibi sorgulanmaz bir bakış hâkimken, facia sonunda bu teknoloji ile ilgili
her şeyin bir yanılsama olduğu anlaşıldı. 1970’li yıllarda altın çağını yaşayan,
sayaçsız enerji vaatleri ile insanlığı ve uygarlığı kurtaracağı söylenen nükleer
santrallardan bugün insanlık kurtulma mücadelesi veriyor.
Ayrıca nükleer enerjinin, sonlu, finansman, yatırım, işletim, söküm maliyetleri açısından en pahalı, yakıt ve teknoloji olarak dışa bağımlı oluşu, hâlâ çözülemeyen radyoaktif sorunu, ekolojik dengeyi bozması nedeni ile üretim güvenirliği,
kaza, risk açısından da en tehlikeli enerji üretim teknolojisi olduğu yaşanmış ve
bilimsel olarak kabul edilmiştir.
Nükleer santralların atıkları için dünyada hâlâ sürekli depolama alanları
kurulamıyorken bunlar milyonlarca yılda yok olmazken, Çernobil gibi olası
bir kaza ya da sızıntı can kaybı ve geniş çevrenin etkilenmesi sözkonusuyken
bunların bakım ve güvenlik maliyetleri kuruluş maliyetini aşıyorken, bilimsel
olarak savunabilir bir yanı yoktur. Bu nedenlerden dolayı artık, dünya nükleer
santrallardan vazgeçmeye başlamıştır.

Nükleer enerjiden vazgeçen birkaç ülkeden örnekler,
Kanada ve ABD’de 1978, Almanya’da 1982 yılından bu yana nükleer santral
siparişi yok.
Fransa 1997 yılından itibaren 2010 yılına kadar nükleer programını askıya
aldı.
57

Avusturya yapımı 1978 yılında biten nükleer santralını, referandum sonucu
hiç çalıştırmadan kapattı.
Filipinler’de biten bir nükleer santral, yapılan binlerce mühendislik hatası ve
güvenlik nedeni ile işletmeye alınmadı.
Brezilya, yapımı bitme aşamasında olan ikinci nükleer santralından ve 1,1
milyar dolar harcadığı üçüncüsünden vazgeçti.
�sveç, 1980 yılında yapılan referandum sonucunda, 2010 yılında elektriğin
yüzde 46’sını elde ettiği tüm nükleer santrallarını kapatma kararı aldı,
�talya, 1987 yılının Kasım ayında yapılan referandum sonucu nükleer enerji
santrallarından vazgeçti. Yüzde 70’i bitmiş Montalto di Castro dahil, dört nükleer
santralını kapattı.
�spanya ve ABD, 1984 yılında bitirdikleri üç adet nükleer santralı işletmeye
almadan kapattı.
Danimarka, Yunanistan, �rlanda, Lüksemburg, Avusturya ve Portekiz enerji
üretimlerinde nükleer teknolojiyi kullanmamaktadır.
Bu ülkeler enerjilerini güneş, rüzgâr, su, organik atıklardan elde edilen enerjilerin yanı sıra enerjiyi verimli ve etkin kullanmak için yatırım yapmaktadır.
Nükleer lobilerinin daralan pazarlarına yer açmak ve atıklarına depo bulmak
ihtiyacından kaynaklı ülkemizde nükleer santrallar kurma girişimi hızlandırılmıştır.
Bu günlerde yeniden gündeme gelen nükleer santral kurma hazırlıkları,
ülkemizin “enerji ihtiyacından” kaynaklı tartışmalar olarak ifade edilse de
dünyada işsiz kalan nükleer lobilerinin kâr hırsı ülkemize nükleer santralları
siyasal bir tercih olarak dayatmıştır.

Nükleer enerjinin Çernobil’deki kazayı da düşünürsek tehlikesi çok fazla, bu
nedenle güvenliğinin sağlanması için yapılan harcamalar santral kurma maliyetini katlıyor.
Nükleer santralın teknolojisi, hammaddesi ve çalışacak tüm personeli dış
ülkelerden sağlanacaktır. Yatırım, üretim, işletim ve söküm maliyetleri çok
pahalıdır. Örneğin kilovatsaat başına elektrik üretim maliyetleri hidrolik santrallarda 0,05 cent, kömür santrallarında 2,5-3 cent, doğalgaz santrallarında 4 cent
iken, nükleer enerjinin ortalama maliyeti 7,2 cent tir.
Bu 7,2 centin içinde radyoaktif atıkların izolasyonu, ömrünü tamamlayan
reaktörlerin söküm maliyetleri, kaza sonucu oluşacak giderler, toplum sağlığı
için yapılacak harcamalar, insan ve çevre açısından ortaya çıkabilecek maliyetler
yoktur.
Hükümetin Rusya Federasyonu ile Akkuyu’da nükleer santral yapımı, işletimi
sözleşmesi gereği, burada kurulması planlanan nükleer santralın tüm teknolojisi ve hammadesi Rusya tarafından sağlanacaktır. Ayrıca, Rusya bize ürettiği
elektriği 15 yıl alım garantili kilovatsaatini KDV hariç 12,35 cente satacaktır.
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Nükleer enerji pahalı ve tamamen dışa bağımlıdır

Ülkemizin hiç nükleer santrallara ihtiyacı yokken bu proje ile Türkiye, Rusya’ya
15 yılda yaklaşık 71 milyar dolar ödeyecektir.

Nükleer santrala sahip olunmakla, nükleer teknolojiye veya nükleer
silahlara sahip olunmaz
Nükleer lobileri, Çernobil kazasından sonra daralan pazarlarını genişletmek için
az gelişmiş ülkelere “nükleer silah” adı altında ellerinde kalan eski teknolojileri
satmak için siyasi baskı yapmaktadır.
Dünyada nükleer silahların sınırlandırılması amacı ile 5 Mart 1970 tarihinde
yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması ( Nuclear
Non-Proliferation Treaty-NPT) Türkiye tarafından da imzalanmış ve 1979 yılının
Mart ayında onaylanmıştır. Nükleer santralların işletimi Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) gözetimine tabi olduğu için, başta ABD olmak üzere
diğer ülkelerin onayı olmadan nükleer silaha sahip olunması mümkün değildir.
ABD’nin geliştirmeye çalıştığı ve Türkiye’nin ortak olduğu “Küresel Nükleer
Enerji Ortaklığı” programına göre, nükleer santrala sahip bir ülke, uranyumu
satın alıp veya kendi uranyumunu kendi santralarında işleyemeyecektir.
Dolayısıyla, zenginleştirilmiş uranyumun nükleer silah aşamasına kadar
getirilmesinin önü de kesilmiş olacaktır. Nükleer yakıtlar ancak nükleer teknolojiye sahip ABD, Fransa, �ngiltere, Almanya, Kanada ve Rusya gibi ülkelerde
üretilecek, Nükleer Yakıt Bankası’nda depolanarak, buradan satılacaktır. Yakıtı,
teknolojisi ve çalışacak tüm personeli tamamen dış ülkelerden sağlanan bir
santrala sahip olmak, nükleer teknolojiye sahip olmak anlamına gelmiyor.
Bunun yanında da Türkiye’nin bugün izlediği teknoloji politikalarına bakıldığında, bir hayalden öteye gitmemektedir. Zaten Rusya ile yapılan anlaşmayla
tamamen bu ülkenin sahip olacağı Akkuyu Nükleer Santralı’nda bizim nükleer
teknoloji ve nükleer silah üretmemizin önü de kesilmiş oldu.

Sabahat Aslan Nükleer santrallara neden karşıyız?

Nükleer santrallar çok büyük, geri dönülmez bir çevre kirliliği, risk
ve toplumsal maliyetler yaratmaktadır, küresel ısınmaya bağlı iklim
değişikliğine çözümü değildir
Küresel iklim değişikliğinin nedenlerinden en önemlisi olan atmosfere karbondioksit salımı ile ilgili çalışmalar yapan Nükleer Fizikçi Prof. Dr. Hayrettin Kılıç’ın
bilimsel ölçümlerine göre, dünyadaki 436 nükleer reaktör, bir yılda atmosfere
2,5 milyar ton karbondioksit salmaktadır. Diğer bir değişle nükleer santrallardan
üretilen her kilovatsaat elektrik için 936 gram karbondioksit açığa çıkıyor. Bu
oran kömür santrallarında 1,1 kilogram. Nükleer enerjinin dünyadaki toplam
enerjiler içindeki payı yüzde 5 toplam elektrik enerjisi içinde ise yüzde 16’lık bir
paya sahipken küresel iklim değişikliğinin çözümü olmadığı ortadadır.
26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen Çernobil kazası sonucunda24 yılda
160 bin kilometrekare toprak kirlenmiştir. Bu topraklarda yüzlerce yıl tarım
yapılamayacaktır. Yaklaşık 100 bin kişi ölmüş, çocuklarda tiroit kanseri yüzde
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200 artmış, diğer kanser oranlarında artışlar olmuş, sakat bebek doğum oranları
artmış, orada yaşayan insanların genetik yapılarının bozulduğu tespit edilmiş,
yaklaşık 9 milyon insan etkilenmiştir. Çernobil kazası, Ukrayna’ya 352 milyar
dolara mal olmuştur.
Aradan 24 yıl geçmesine rağmen Çernobil bölgesi radyasyon yaymaya devam
etmektedir.
12 Haziran 2007 tarihli “RIA NOVOST�” adlı Ukrayna gazetesini haberlerine
göre, Ukrayna Başsavcılığı santrala ait yasak bölgede gerçekleştirdiği inceleme
sonuçlarında “Bölge, halk sağlığına ve çevreye ilişkin tehdidi arttıran bir radyoaktivite kaynağı olmaya devam etmektedir” denmektedir.

Bu nedenle nükleer atıkların binlerce yıl boyunca tüm canlılara ulaşamayacak
şekilde saklanması gerekiyor.
Nükleer santrallar, yaklaşık 50 yıldır faaliyet göstermesine rağmen bugüne
kadar kimse nükleer atıkların nasıl, nerede nihai olarak saklanabileceğini
bilmiyor ve bunların güvenilir bir şekilde bertaraf edilmesi için dünya çapında
bulunmuş tek bir yöntem bile yoktur. Atıkların camlaştırılması, derin tuz
madeni yataklarına gömülmesi, okyanus derinliklerine atılması kalıcı bir çözüm
olmamıştır. Atıklar sürekli radyasyon yaydığı için çevreye ve insan sağlığına
zararlar vermektedir. ABD ve AB ülkeleri, atıklar için muazzam paralar harcamakta veya başta Hindistan olmak üzere az gelişmiş ülkeleri nükleer çöplük
olarak kullanmaktadır. Türkiye de bu ülkelerden birisidir.
Nükleer santral kazalar sonucu ortaya çıkan ya da atık kaynaklı radyasyon
gözle görülemez olduğu için etkisi geç anlaşılan, insanlık ile bilim tarihi
bakımından yeni, bu nedenle bilimin ve risk altındaki toplum çoğunluğunun
yeterince bilmediği riskler grubundadır. Denetlenemediği için de korkutucu,
dünya çapında felaket yapıcı, sonuçları öldürücü, gelecek kuşaklar için çok tehlikeli, kolayca azaltılamayan ve miktarı giderek artan, gönüllü hizmetin olmadığı
ve yürürlükteki yasalara uygun olmayan riskler grubundadır.
Sızıntı olmasa bile nükleer santral civarında radyasyon artışı yaşandığı, hava,
su, toprak kirliliğine neden olarak canlı yaşamı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı
da bilinen bir gerçektir.
Nükleer santrallar çevresinde yapılan araştırmalarda
Nükleer santralların yılda bir milyon kişide 600-1000 ölüme neden olduğu,
bunların yüzde 80 gibi büyük çoğunluğu santral çalışanları olduğu,
Her 100 bin kadında ortalama 26-28 meme kanserinden ölüm görüldüğü,
Çocukluk dönemi kanserlerinde (özellikle kan kanserleri) artış olduğu
saptanmıştır.
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Nükleer atıklar yaydıkları yüksek dozdaki radyoaktif ışınlar, insanlar için
hayati tehlike taşır.

Sabahat Aslan Nükleer santrallara neden karşıyız?

Nükleer santral yakınında çocukluk çağı kanserleri Alman KIKK çalışması
sonucuna göre
Nükleer santrallar yakınındaki çocukluk çağı kanserleriyle ilgili yeni Alman çalışması (KIKK çalışması) konu hakkında bugüne dek yapılan araştırmalar arasında
en gelişmiş olandır.
Bütün mevcut nükleer santrallar çalışmaya dahil edilmiştir ve çalışmanın
süresi 24 yıldır (1980-2004).
Başlıca sonuç, Almanya’daki mevcut nükleer santralların yakın çevresinde (5
kilometre çapındaki alanda) lösemi hızı, normalden 2,2 kat fazla bulunmuştur.
Sonuçta lösemi sayısındaki artışa neden olan tek faktörün radyasyona maruz
kalmak olduğu ortaya çıkmıştır.
Nükleer santralların soğutma suları, boşaltıldığı denizler, göller ya da nehirlerde ortalama 2-6 C’lik bir sıcaklık artışına sebep olur. Bu sıcaklık artışı deniz
ekosistemindeki dengeyi bozar. Denizdeki canlıların neslinin tükenmesine
ve denize yayılan radyasyonun balık yoluyla besin zincirine geçmesine neden
olmaktadır.
Akkuyu’da kurulması planlanan 4800 megavatlık nükleer santralın soğutulması için günde kullanılacak yaklaşık 10 milyar litrelik su, Akdeniz kıyılarında
deniz ekosisteminde çevresel felaketlere yol açacaktır. Bu atık soğutma sularının
ayrıca, bölge atmosferinde, tarım alanlarında asit yağmuru, ağır metal kirliliğinin
yanı sıra buharlaşmadan kaynaklanan atık tuz ve minerallerin çevrede neden
olacağı zararlar kaçınılmaz olacaktır.
Araştırmalara göre, bu bölgede deniz suyunun yoğunluğu 24,21 ile 29,32
arasında değişiyor. Yani, bir metreküp içme suyuna göre Akdeniz suyu 29 kilo
daha ağırdır. Yıl boyunca ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,53 ile 30,84 C derece ve
deniz suyunun tuzluluğu da 38,06 ile 39,88 olarak belirtiliyor. 1 metreküp Kuzey
Doğu Akdeniz suyundaki çözülmüş minerallerin miktarı, yaklaşık 31,4 kilogram
sodyumklorür (NaCl), 3,3 kilogram magnezyumklorür (MgCl), 1.4 kilogram kalsiyumhidroksit (CaOH), 0,6 kilogram sodyumbromür (NaBr), 0,6 kilogram kalsiyumkarbonat (CaCO3), ayrıca bunlara ek olarak özellikle bu bölgedeki sularda
çözülmüş halde bulunan reaktif fosfor 10-65 nM, reaktif toplam nitrat (NO3+NO2)
miktarı 0,06-311 qM ve reaktif silikat miktarı da 0,54-5,04 olarak veriliyor.
Yukarıda kimyasal bileşimi verilen bu deniz suyunun soğutma kuleleri sisteminde her gün tonlarcası buharlaşarak bölgedeki atmosferik buhar oranını ve
sıcaklık derecesini daha da artırarak, ayrıca buharlaşma sırasında deniz suyunda
çözülmüş kükürt (S), klor (Cl), azot (N) gibi gazların oksitlenerek zehirli (toksik)
NO, NO2, SO3 gibi gazalara dönüşeceği ve bölge atmosferinde nitrikasit (H2NO3)
ve sülfirikasite (H2SO4) dönüşerek asit yağmurlarıyla bölgedeki tarım alanları,
ormanları üzerinde yapacağı zararların büyüklüğü hesaplamak bile güçtür.
Kaliforniya Su Kalitesi Kontrol Kurumu’na bağımsız bilim insanları
tarafından 2005 yılı Eylül ayında hazırlanan ve fotoğrafta görülen Diablo Canyon
Nükleer Santralı’nın deniz yaşamında meydana getirdiği çevresel sorunların
incelendiği rapordaki (Diablo Canyon Power Plant Independent Scientist recom61

Bu kansorejen ağır metaller, zehirli kimyasallar ve radyasyon sadece Akkuyu
bölgesini değil, yöredeki rüzgâr hızına göre bölgeye yakın diğer yerleşim alanlarını da etkileyecektir. Bu şartlarda, nükleer santralın kurulduğu yerlerde tarım,
hayvancılık, balıkçılık, turizm de biter, insan sağlığı da bozulur. Buralarda
yetişen çileği, domatesi, narenciyeyi, biberi, salatalığı, muzu kimse yemez.
Buralarda avlanan balığı da kimse yemez, nükleer santralın olduğu bölgeye de
turist gelmez.
Deprem kuşağında olan ülkemizde özellikle hareketli Ecemiş Fay Hattı’na
yakın Akkuyu’da nükleer santral kurulması ise radyoaktif bir tehlikeyi daha da
olası kılmaktadır.

62

Avrupa’da Türkiye Türkiye ve Avrupa Birliği’nde enerji güvenliği

mendations to the Regional Water QualtyiB oard Item no 15 Attachment 1 Sept. 9,
2005 meeting) önemli bulgular da şöyle: “Diablo Canyon Nükleer Santralı’nın
kurulduğu okyanus kıyısında 74 kilometre uzunluk ve 3 kilometre açıktaki
yaklaşık 225 kilometrekarelik deniz alanında yaşayan balık türlerinin yüzde
10,8’nin öldüğü saptanmıştır. Yine bu deniz kıyısının 120 kilometrelik kıyı
şeridinde yaşayan kaya balıklarının 1997-1998 yıllarındaki ölüm oranı da
yüzde 11,4’tür.”

Nükleer santralın yöre halkına iş sağlayacağı söylemleri de tamamen
kandırmacadır
Çıkarılan yasada ve yönetmeliklerde nükleer santrallarda çalışacak tüm personelin dışardan sağlanacağı belirtmiştir. Nükleer santralların her aşamasında
çalışacak personelin uzman ve deneyimli olması şartı aranır. Çıkarılan yasa
ve yönetmeliklerde de ülkemizin nükleer çöplük yapılması da sözkonusudur.
Yani, Akkuyu’ya nükleer santral kurulmasa bile buraya Rusya’nın, ABD’nin ve
Avrupa’nın nükleer atıkları da gömülebilecektir.

Nükleer santrallarda kazalar engellenememektedir
Dünyada kurulu nükleer santralların yarattığı tehlikelere çok yakın zamanda
yeniden tanık olduk. 2007 yılının Temmuz ayında en son teknolojinin kullanıldığı
iddia edilen Japonya’da, Mayıs 2008’de deprem sonrası Çin’de, Temmuz 2008’de
Fransa’da nükleer santrallarda kazalar meydana gelmiştir. Bu kazalardan çevre
ve insanlar çok olumsuz etkilenmiştir.
Bu son kazalar da göstermiştir ki, nükleer santralların güvenli olduğu söylemi
inandırıcı olmaktan uzaktır. Nükleer santralların yöre halkı başta olmak üzere,
tüm çevre için ne derecede ciddi riskler taşıdığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Nükleer santral ülkemizde enerji arz güvenliğini ve enerji ihtiyacımızı karşılamayacaktır. Tamamen Ruslara ait olacak olan bu santraldan teknoloji
üretmek de mümkün olmayacaktır. Ruslar ülkemizde uranyum zenginleştirecektir.
Bizler, Rusya’nın AB ülkelerinde lisans alamamış olduğu için Bulgaristan’da
kurulumuna izin verilmeyen, kendi ülkesindeki teknik ve güvenlik kriterlerine uygun olmadığı için VVER 1000 modelinin kurulumuna Rus halkının izin
vermediği bir teknolojinin ülkemizde kurulmasına izin vermeyeceğiz.

Sabahat Aslan Nükleer santrallara neden karşıyız?

Tüm bu olumsuzluklar karşısında nükleer santrallara karşıyız,
alternatiflerimiz
Ülkemizin nükleer santrallara ihtiyacı yoktur. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesi durumunda, Türkiye 2030 yılında dahi elektrik talebini
karşılayabilecek kaynaklara sahiptir.
Çevreye ve insan sağlığına zararı olmayan ve adına uygun olarak doğal
kaynakları yok etmeden yenilenebilir olarak kullanılan, maliyeti düşük enerji
kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Bunlar rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle ve
hidrojendir.
Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi ihtiyacını rüzgârdan sağlayacak kadar
potansiyeli vardır.
Avrupa’da 500 bin çatı güneş enerjisi kullanılıyorsa Türkiye’nin bu sistemden
çok daha fazla yararlanma şansı vardır.
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Kaynak:
Prof.Dr.Hayrettin Kılıç Nükleer Destan Kitabı
Doç. Dr. Gülşah Seydaoğlu, Nükleer Santral ve Sağlık Konulu Sunumu
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Ülkemizde oldukça zengin olduğu rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle,
hidrojen gibi yeni ve yenilebilir enerji kaynaklarına dair araştırma-geliştirme
çalışmaları, proje ve yatırımlar için kaynak ayrılmalıdır.
Enerji tasarrufu ve verimliliği alanlarda bilimsel çalışmalarla desteklenen
merkezi projeler geliştirilmelidir. Ülkemizde enerji tasarrufu ve verimliliği
konularında da ciddi bir çalışma ve organizasyon eksikliği vardır. Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki; ülkemizdeki yüzde 30’lara varan enerji tasarrufu potansiyelinin yüzde 15’lik bölümü hiçbir harcama gerektirmeyen, sadece bilinçlenme
ve planlama ile kazanabilecek bir durumdadır.
Yine bu çerçevede elektrik dağıtım şebekelerindeki kayıp-kaçak oranı yüzde
20’lerden yüzde 6’lara çekilmelidir.
Savunduğumuz alternatifler yerine geldiği takdirde, ülkemizde nükleer
santrala ihtiyaç olmayacaktır.
Örneğin, ülkemizde tüm konutların ısı kaybına karşı yalıtılması durumunda
yılda 5 milyar dolar tasarruf sağlanacaktır. Bu da nükleer santralın yapılmasına
hiç gerek kalmayacaktır.
Bütün bu kaynaklar dikkate alındığında, gerekli yatırımlar yapıldığında
görülecektir ki; merkezi planlama ve kamusal bir anlayışla oluşturulmuş bir
enerji politikası ile ülkemiz hiçbir zaman enerjisiz kalmaz.
Ülkemizin hiç ihtiyacı olmayan nükleer santral teknolojisi dayatmalarına,
Ülkemizin “nükleer çöplük” olmasına,
Nükleer silahlanmaya,
Dünyada işsiz kalan “nükleer lobilerin” kâr hırsları yüzünden, çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına,
Bilimsel olmayan, tamamen siyasal tercihlere dayalı “ nükleer santral kurma”
kararına,
karşı durmak gerekiyor.
Barışın, yaşam hakkının, çocuklarımızın geleceğinin korunmasını savunmak,
ülkemizin geleceğini, sağlığını ve bağımsızlığını tehlikeye sokacak olan
nükleer santraların kurulmaması için herkesin mücadele etmesi gerekmektedir.

Mycle SchneIder, Nükleer enerji politika danışmanı ve uzmanı

Genel bakış

“Sizlere, nükleer duruma tarihsel bir perspektif ve buna dayanarak gelecekte neler
beklenmesi gerektiğine ilişkin bir genel bakış vermeye çalışacağım.
Bir sonraki saydam, nükleer santralların işletmeye alınma ve kapatılmalarının tarihini gösteriyor. Yeşil çubuklar, yıllar içinde işletmeye alınmış reaktörlerin sayısını vermektedir. 1970’lerde ve 1980’lerde, yeni reaktör yapımına ilişkin
iki büyük dalgayı görebiliyoruz.
Dünyada reaktörlerin işletmeye alınması ve kapatılması
(Birim olarak, 1956’dan 1 Kasım 2010’a)

Reaktör İşletmeye alınması
Reaktör kapatılması

Mycle Schneider Genel Bakış

Kaynak: IAEA - PRIS, MSC, 2010) (İstanbul, 1 Kasım 2010

Fakat bu gidiş, 1980’lerin sonunda büyük ölçüde durmuş, o zamandan sonra ise
yeşil ve kırmızı çubuklar temelde eşitlenmiştir (kırmızı çubuklar nükleer reaktörlerin kapanışlarını gösteriyor).
Yani, eğer işletmedeki toplam reaktörlerin düzeyine bakarsanız, bu size
aşağıdaki resmi verir:
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Nükleer reaktörler & dünyadaki net kurulu güç
(GWe olarak, 1954’ten 1 Kasım 2010’a)
Reaktör sayısı

İşletmedeki reaktörler
İşletilebilen kapasite

Kaynak: IAEA - PRIS, MSC, 2010

1980’lerin sonuna kadar, dünyadaki nükleer enerji santrallarının artışını, sonra
bu artışın durduğunu, son bir kaç yıldır ise neredeyse hiçbir yeni reaktörün işletmeye alınmadığını görebilirsiniz. Aslında, 444 reaktörlük tarihsel doruğa 2002
yılında ulaşılmış, o zamandan beri de bir daha ulaşılmamıştır. Bu gerçekten pek
de canlı bir nükleer endüstrinin belirtisi değildir.
Öte yandan, eğer rüzgar ve güneş gibi başka teknolojilere bakarsanız, yapım
programları yıllar içinde azalmamış, sürekli olarak artmıştır.

Rüzgar
Fotovoltaik
Nükleer

Kaynak: Amory Lovins, RMI, kişisel iletişim, 2010
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Dünyada kurulu güç artışları 1990 - 2010 (Gw)

Dünyadaki nükleer elektrik üretimine bakıldığında, biraz daha uzun süren bir
artışla, çok benzer bir durum görürüz. Çünkü daha büyük reaktörler, daha küçük
birimlerin yerini almış, böylece nükleer elektrik üretimi bir süre için artmaya
devam etmiştir.
“Nükleer üretimde bir başka düşüş daha...”

Nükler Elektrik Üretimi (Twh)

Nükleer elektrik üretimi 2009’da dünyada 2558 TWh

Yıl

İstanbul, 1 Kasım 2010

Buna karşın, burada görebileceğiniz gibi, son bir kaç yılda nükleer elektrik
üretiminde küresel olarak da bir düşüş vardır. Bazıları artık şöyle diyor: “Evet
mevcut durum bu, ama yolda bir sürü proje var”. Şu anda devam eden yapımlara
bakarsak, bugün itibariyle, Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından “yapım
halinde” diye sıralanan 61 birim var. Gerçekten de bunu 5 yıl öncesiyle karşılaştırırsanız, rakam kabaca ikiye katlanmıştır.

Mycle Schneider Genel Bakış

Reaktör Sayısı

“Yapım halinde” olarak belirtilen nükleer reaktörlerin sayısı
(yıl olarak (1995 - 1 Kasım 2010))

Kaynaklar: CEA, IEA-PRIS, MSC 2010
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Halbuki, 5 yıla değil, daima daha uzun dönemlere bakmak yararlı olur. Bunu
yaparsanız, 1980’lerde yapım halindeki birimlerin sayısının 230’a ulaşmış
olduğunu görürsünüz. Yani son bir kaç yılda olan, çok düşük bir artıştan başka
bir şey değildir. Bu artış, nükleer çağın başından beri devam eden yapımlar
açısından çok düşük olup, 1950’li yıllardan bu yana, hiç 5 yıl önceki kadar düşük
olmamıştır. Evet, yapımlarda bir artış olsa da bu çok görece bir artıştır.
Birimlerin sayısı ve MW (!) cinsinden toplam nominal kapasite 1951-2008

Reaktör Sayısı

Tasarım net kapasitesi

Tasarım net kapasitesi (GW)
Yapım halindeki reaktörlerin
sayısı

Yıl

Kaynak: IAEA, Nükleer Gücün Uluslararası Durumu ve Beklentileri, 2008

Ülke

Birimler

MWe (net)

Yapıma Başlama

Şebekeye Bağlanma

Çin

24

24.620

2005-2010

2010-?

Rusya

11

9.153

1985-2010

2010-?

Güney Kore

5

5.560

2006,2008

2010-2013

Hindistan

4

2.506

2002-2004

2009-2011

Bulgaristan

2

1.906

1987

2014-2015

Japonya

2

2.650

2004-2010

2011-2014

Slovakya

2

782

1985

2012-2013

Tayvan

2

2.600

1999

2011-2012

Ukrayna

2

1.900

1986-1987

2015-2016

Arjantin

1

692

1981

2010

Brezilya

1

1.245

2010

2018

Finlandiya

1

1.600

2005

2014?

Fransa

1

1.600

2007

2014?

İran

1

915

1975

2009

Pakistan

1

300

2005

2011/05/31

ABD

1

1.165

1972

2012

Toplam

61

59.584

Kaynaklar IAEA-PRIS, WNNi MSC 2010
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“Yapım halinde” olarak sıralanan reaktörler (1 Kasım 2010 itibariyle)

Kim yapıyor? Burada tabii ki ayrıntılara girmek istemiyorum, ama gerçekten
çarpıcı olan bir şey var; o da yapım halindeki 61 reaktörün 24’üne tek bir ülkenin,
Çin’in, sahip olmasıdır. Yani, aslında buna, 11 reaktörle Rusya’yı, 5 reaktörle
Güney Kore’yi, 4 reaktörle Hindistan’ı da ekleyecek olursanız, bu gerçekten çok
az sayıda ülkedir. Aslında aynı anda ikiden fazla yapım halinde birime sahip
olan tek ülkeler bunlar olup, dünyadaki nükleer yapımın kabaca dörtte üçünü
oluştururlar. Yani, bunun kapsamı ve etkisi çok sınırlıdır.

Ekonomik bir bakış açısı ile sorun
Bundan sonra gelen iki saydam, özellikle ilginçtir. Onları, ABD’nin en büyük
nükleer işletmecisi Exelon’un CEO’su John Rowe’dan ödünç aldım.
Exelon’un 2008 yılındaki karbon azaltım seçenekleri

$/ton CO2

Güneş FV: >$700/>$250
vergi teşvikleriyle

milyon ton CO2/yıl
Enerji Verimliliği
Nükleer Güç Arttırımları

Kömür Santralı
Emekliye Ayırma
Kojenerasyon
Yeni Nükleer

REC’in / AEC’nin
Kömür-Gaz Dönüşümü

Karbon Yutaklı (CSS’li)
Temiz Kömü
Biyokütle

Yeni Doğalgaz
Rüzgar
beyaz çizgi vergi teşviklerinin veya kredi garantilerinin etkileri hesaba katıldıktan sonraki
fiyatı simgelemektedir

Mycle Schneider Genel Bakış

Kaynak: John Rowe, Exelon

Karbon azaltımının seçenek başına maliyet değerlendirmelerini inceleyen böyle
bir iç enerji şirketi verisini ilk kez görüyorum. Örneğin, sarı ile gösterilmiş olan
enerji verimliliği var; açık mavi olan (mevcut reaktörlerde kapasite arttırılması
anlamına gelen) nükler güç arttırımı ve başka renklerle gösterilmiş diğer stratejiler var. Koyu mavi olan yeni nükleer reaktörlere bakın. Türkiye ile ilgili olan bu,
çünkü sizde henüz yapılmış bir reaktör yok.
Bu 2008 yılına ait bir değerlendirmedir. Aynı firma, onu temsil eden başkanıyla, bu çalışmayı 2010 yılı için de yapmış. Tablo, 2 yıl içinde çarpıcı bir biçimde
değişmiştir. Koyu mavi çubuğa bakarsanız, bu iki yılda iki katta fazla yükselmiş,
yani, yeni nükleer projelerin ekonomik koşullarında büyük değişiklik olmuştur.
Yeni nükleer güç santralları yapmakla karşılaştırıldığında, çok daha ucuzlamış
olan bir sürü başka seçeneğin var olduğu çok netleşmiş durumdadır.
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Exelon’un 2010 yılındaki karbon azaltım seçenekleri

$/ton CO2

Temiz Kömür: $500 / $300 teşvikli
Güneş: $450 / $175 teşvikli
Biyokütle, $195 / $170 teşvikli
Düşük Karbon Seçeneklerinin Ekonomisi Çarpıcı Biçimde Değişmiştir

Tahmini Uzun Vadeli CO2 Fiyatı ($40)

milyon ton CO2/yıl
Enerji Verimliliği
Nükleer Güç Arttırımları
Yeni Doğalgaz

Kömür Santralı
Emekliye Ayırma
Kojenerasyon
Yeni Nükleer

REC’in / AEC’nin
Kömür-Gaz Dönüşümü

Karbon Yutaklı (CSS’li)
Temiz Kömü
Biyokütle

Rüzgar

beyaz çizgi vergi teşviklerinin veya kredi garantilerinin etkileri hesaba katıldıktan sonraki
fiyatı simgelemektedir

Kaynak: John Rowe, Exelon

Nükleer güç uluslararası enerji sektöründe sınırlı bir rol oynamaktadır:
Elektriğin ≈%13’ü,
Birincil enerjinin≈%5’i,
Dünyadaki nihai enerjinin≈%2’si
�leride daha da büyük bir düşüş yaşaması fazlasıyla muhtemel
Nükleer güç pahalı ve yavaştır. Nükleere harcanan 1 dolar enerji verimliliği
ve mikro enerjiden ≈3–20 kat daha az karbonu, ≈20–40 kat daha yavaş engelleyecektir.
Buna ek olarak, bu endüstrinin (burada tartışılmamış olan) uzun dönemli bir
işgücü sorunu, olumsuz kamuoyu, zamanında ve bütçesi dahilinde sonuç
getirme açısından güvenilir olmama sorunları vardır.
Enerji geleceği; ekonomik olarak erişilebilir, adem-i merkeziyetçi, süper verimli
teknolojiler, akıllı şebekeler - şebekeler önemlidir; onlara yeterince değinilmiyor
- ve sürdürülebilir şehircilikte yatmaktadır.
Merkezi, katı ve genellikle despot olan nükleer politikalar, bunun tersini
simgelemektedir. Nükleer enerji, güvenilir, sürdürülebilir enerji politikalarını
desteklemek bir yana, köstekleyecek gibidir.
Bir analizci bakış açısıyla, enerji geleceğinin bunun tersinde yattığı çok
açıktır: ekonomik olarak erişilebilir, adem-i merkeziyetçi ve süper verimli teknolojiler, akıllı şebekeler ve sürdürülebilir şehircilik.
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Benim vardığım genel düzeydeki sonuç şöyle:

Türkiye üzerine bir kaç nokta:

Mycle Schneider Genel Bakış

Nükleer seçenek, net olarak, aşırı pahalı, aşırı yavaş, verimsiz ve geridir. Buna ek
olarak da eğer çözümlemenizi deneyime dayandırıyorsanız, tartışılmakta olan
takvimler, Türkiye gibi bir ülkede tümüyle gerçek dışıdır.
Temiz enerji seçenekleri: Biliyorsunuz, daha önce de söylendi ve bir daha
vurgulamak istiyorum, yapılması gereken ilk şey verimliliktir. Gerçekten de 1990
ve 2007 yılları arasında salım yoğunluğunu arttıran tek Avrupa Çevre Ajansı üyesi,
Türkiye olmuştur. Tüm Üye devletler arasında, en fazla toplam salım artışına da
Türkiye sahiptir (+ %9).
Yani, eğer salım yoğunluğundan söz ediyorsak, bu, herkesin çok memnun
olduğu ekonomik büyümenin, çevre açısından gittikçe artan bir yıkıma ve
giderek yükselen salımlara yol açtığı anlamına geliyor. Büyümeyle, daha temiz
politikalar, daha temiz teknolojiler değil, tam tersi gelmiştir. Bu ise başka
ülkelerle karşılaştırıldığında pek eşi olmayan bir durumdur.
Yenilenebilir enerji potansiyelinden daha önce söz edildi. Burada ilginç olan,
Bloomberg New Energy Finance (Yeni Enerji Finansmanı) tarafından yapılıp,
aynı sonuçlara varan benzer bir değerlendirme olmasıdır: “Fotovoltaik potansiyeli, 2020 yılına kadar 50 GW’tan fazla olup, Almanya’nın potansiyelinden daha
büyüktür”.
Peki, Türkiye’in bir Nükleer güç programına başlama nedeni enerji politikaları değilse - çünkü ortada bulunabilecek pek bir neden gerçekten yok - o
zaman nedir?
Gerçekten, burada bazı kışkırtıcı sorular ortaya atmak istiyorum. Enerji
bakanı Yıldız’ın dün (31 Ekim 2010) yaptığı nükleer güç santralları konulu
açıklama bana çok çarpıcı geldi: “Bu sayede sanayi de lig atlayacak”. Bu, benim
açımdan gerçekten, hala Nükleer güçle bağlantılı bir yüksek teknoloji yalanından
kaynaklanmaktadır.
Burada, Türk yetkililerin Nükleer seçeneğe bakmalarındaki potansiyel
güdüye ilişkin bazı sorular var:
Uluslararası statü (“büyükler”in bahçesinde oynamak)?
Jeo-politik oyunlar (bölgesel rekabet/merkez rolü oynama hedefi)?
Stratejik Doğu-Batı petrol ve gaz platformuna Nükleeri de eklemek ?
Ödün politikaları (benim santralımı sipariş et, doğalgazımı al...)?
Tepeden inme, merkezi, makro sistemlerle sektör denetimini sürekli kılmak?
Ulusal müşteriye hizmet?
Nükleer silah seçeneği?
Diğerleri?
Burada birçok konu var ve bu ülkenin insanları dururken, bu sorulara yanıt
bulmak en az bana düşer, diye düşünüyorum; fakat bunlar yine de tartışılması
gereken önemli konular olabilir.
Teşekkürler!
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arif künar, enerji yöneticisi ve uzmanı, elektrik-elektronik
mühendisi

Nükleer yanlışlıktan vazgeçelim…
enerjimizi ve geleceğimizi
Rusya’ya teslim ettirmeyelim

Avrupa Birliği’nin 2007 yılında aldığı karar ve hedef olan “2020’ye kadar; 3 x
20”nin, ülkemiz için de benimsendiği müjdesini veren Enerji Bakanı Sn. Taner
Yıldız, yaptığı konuşmada: “Enerji politikalarımızın başına üç tane 20’yi oturttuk.
2020’de ürettiğimiz enerji kaynaklarının en az yüzde 20’si yenilenebilir enerjiden
oluşacak. Enerji üretiminden kaynaklı karbon ve sülfür salımı mevcut salımdan
yüzde 20 daha az olacak ve yüzde 20 tasarruflu olacak1” demiştir.
10 yıl sonra ulaşmamız gereken, dünya ile hareket etmeye yönelik bu hedef,
hepimizi heyecanlandırdı ve çok sevindirdi. Ancak, bu açıklamadan bir ay sonra
da bununla tamamen çelişen riskli bir anlaşmaya imza atıldı.

�ki yanlış hiçbir zaman bir doğru yapmaz.
Kaynak çeşitliliğini arttırmak, ucuz enerji, nükleer teknolojiyi öğrenmek,
kalite kültürünü arttırmak, dışa bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak
gibi nedenlerle, Rusya ile yapılan nükleer santral anlaşması, tam tersi bu ülkeye
daha fazla bağlanmaya, arz güvenliğimizin daha da riskli hale gelmesine, cari
açığımızın büyümesine yol açacaktır.
Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan’ın basında yer alan; “�lk defa nükleer
enerjiyle ilgili yatırım yapıyoruz ve nükleer enerjide ilk yatırımımızı Rusya ile
yapmamız çok manidardır” ve “Zaten Türkiye, doğalgaz ve petrol ihtiyacının
yüzde 70’ini Rusya Federasyonu’ndan sağlıyor. Doğalgazda Mavi Akım projemizi
çok daha geliştirmekten yanayız. Eğer biz Samsun-Ceyhan’ı gerçekleştirebilirsek
ki kararlıyız bu adımı atıyoruz, Dünyaya Ceyhan’dan açılma fırsatımız olacak”
şeklindeki açıklamaları da kafaları iyice karıştırmaktadır. Çünkü “Mavi Akım”
anlaşmasında, 18 Kasım 2003 tarihinde 63 AKP’li milletvekilinin önergesi ile bir

1
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Enerji Bakanı Taner Yıldız, Schneider Electric’in Manisa OSB’deki çevre dostu fabrikasının
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Nükleer santral, dışa bağımlılığı arttırır

önceki hükümetin enerji bakanları, bürokratları, “yanlış ve usulsüz enerji politikaları uyguladığı” gerekçesiyle Yüce Divan’da yargılanmıştı.
Rusya’ya petrolde yüzde 66, doğalgazda yüzde 33 olan bağımlılığımız, nükleer
enerji ile de yüzde 10 artarak, toplamda yaklaşık yüzde 80 civarında olacaktır.
Ülkemizin hem ticari hem de siyasi kaderi tümüyle Rusya’nın eline geçecektir.

Nükleer santral “ihalesiz-rekabetsiz” yapılamaz.
Yaklaşık 40 yıldır yılan hikâyesine dönen, son kez Türkiye Elektrik Ticareti
A.Ş.’nin (TETAŞ) nükleer santral ihalesinde yaşanan sorunları nedeni ile
maalesef şimdi kestirmeden ve çok hızlı bir şekilde “ihalesiz” çözülme yoluna
gidilmektedir. Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santral için
13 firma şartname almasına rağmen tek katılımcı olan JSC Atomstroyexport
(JSC-ASE), INTER RAO ve Park Teknik’ten oluşan Rus-Türk şirketler grubunun
kazandığı ihalede, Danıştay �dari Dava Daireleri Kurulu, Nükleer Santral �halesi
Yönetmeliği’nin 5. ve 10. maddeleri için “yürütmeyi durdurma” kararı vermiştir.
Kurul, ayrıca Danıştay 13. Dairesi tarafından yönetmeliğin 7. maddesi için daha
önce verilen yürütmenin durdurulması kararını da yerinde bulmuştur. Daha
önce de Rusya’nın kazandığı Tüpraş ve Erdoğan Saldırı Helikopterleri projelerinde de benzer şekilde iptaller söz konusu olmuştur.
Bu kez benzer iptaller olmasın diye Rusya ile nükleer santral konusu, devletlerarası anlaşmaya dönüştürülerek, 2010 yılının Mayıs ayı başında imzalanmıştır.
Rusya’dan Atomstroyexsport, INTER RAO EES OAO ve Türkiye’den de Park
Teknik’in oluşturduğu konsorsiyumun hayata geçireceği anlaşma çerçevesinde,
Akkuyu’ya AES-2006 model ve kurulu gücü 4800 megavat (MWe) olan nükleer
enerji santralı kurulacaktır.

Arif Künar Nükleer yanlışlıktan vazgeçelim...

Nükleer santral, en pahalı elektriği üretir.
Mersin-Akkuyu’da inşa edilmesi planlanan Türkiye’nin ilk nükleer santralı
için, 4800 MWe’lik santralın 2400 MWe’lik kısmına 15 yıllık elektrik alım garantisi öngörülmektedir. Rusya’nın tüm finansını karşılayacağı nükleer santral ile
ilgili en kritik konulardan birisi de elektrik alım fiyatlarıdır. 21 centten (US cent)
başlayan müzakereler, bugüne kadar kilovatsaat başına 15 cente ve en son; 12,35
cente kadar düşmüştür.
Yıllardır ülkemizde yazan-çizen-konuşan nükleerci akademisyenler ve
bürokratlar, nükleer enerjinin en ucuz elektrik üreten kaynak olduğunu, kilovatsaatinin 2-3 cent olacağını belirterek, kamuoyunu inandırmaya çalıştı. Rusya ile
doğalgaz anlaşmasından sonra, 12,35 cent ile dünyanın en pahalı nükleer elektriğini kullanan tek ülke olma unvanını da ele geçirmiş olacağız. Dünyada kilovatsaati en fazla 6-7 cent civarında olan fiyat, neden ülkemizde yaklaşık 2 katıdır?
Kaba bir hesapla:
15 yıllık alım garantisi süresince yarısı kamu, yarısı da özel sektör olmak
üzere toplam Rusya’ya ödenecek elektrik bedeli, bugünün fiyatları ile;
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4 800 000 kWe/h x 8 000 saat/yıl x 12.35 cent/kWh x 15 yıl = 71 milyar USD
60 yıllık uzatmalarla sağlanacak ömrü boyunca ise yine parası bizden çıkan
ve Rusya’ya ödenecek toplam bedel;
4 800 000 kWe/h x 8 000 saat/yıl x 12.35 cent/kWh x 60 yıl = 285 milyar USD
olacaktır.
Ayrıca santral maliyeti ve dolayısı ile elektrik maliyeti, Türkiye için çok
pahalı olmaktadır. “4 bin 800 megavatlık nükleer santral için 20 milyar dolarlık
bir yatırım maliyeti açıklanmıştır ki, bu Rusya‘nın aynı türde inşaatına başladığı santralların birim yatırım maliyetlerinin oldukça üzerindedir. Rusya‘nın
Türkiye‘de sahip olacağı nükleer santralın birim yatırım maliyeti (kilovat
- kW başına) açıklamalara göre, 4 bin 166 dolardır. �nşa aşamasında olan
Nizhegorod’un birim kW inşaa yatırım maliyeti, 1958 dolar, 2008 ve 2009 yılında
iki reaktör olarak inşasına başlanan Novovoronezh 2’nin birim kW yatırım
maliyeti, 2 bin 83 dolardır. 2008 yılında bir ünitesinin inşasına başlanmış olan ve
ikinci ünitesinin inşasına da bu yıl başlanılan Leningrad 2’nin birim kW yatırım
maliyeti ise 2 bin 417 dolardır. Bunlar içinde en yüksek yatırım maliyetinin söz
konusu olduğu Leningrad 2 ile karşılaştırıldığında, Türkiye‘de yapılacak nükleer
santral yatırımı yüzde 72 daha pahalıdır. Nizhegorod’a göre ise Türkiye‘de
yapılacak nükleer santral yatırımının pahalılık düzeyi, 2 katı aşmaktadır2.”

Anlaşmanın içeriği bilinmediği için, yüzde 100 Rusya’nın yapacağı ve işleteceği nükleer santralın içinde, Türk mühendisleri-teknisyenleri-işçileri çalışacak
mı, yoksa ithal kömür yakan yeni termik santrallarda çalışan Çinliler gibi kendi
ülkelerinden mi getirecekler? �ncirlik üssü gibi mi olacak, Türk Hükümeti
orada neler olup bittiğini bilebilecek mi, içeriye girebilecek mi? Oraya atıklar
gömülecek mi, askeri bir üs olacak mı, TAEK devrede olacak mı? 15 yıllık alım
garanti bittikten sonra, fiyat eskalasyonu neye göre olacak? Doğalgazdaki
gibi, fiyatlar arttırılırsa, düğmeye basılırsa bu bedel nasıl ödenecek? Bütün bu
soruların cevapları, şimdiden net olarak bilinmelidir, kamuoyu ile (seçmenle)
paylaşılmalıdır.

Nükleer santral ülkemize teknoloji transferi sağlamayacaktır.
Nükleer santral, nükleer çekirdek sonrası basit bir termik santraldır. Buhar
üretir, buhar türbini ile elektrik jeneratörü döndürürsünüz. Yani, önce termik
santral yapma teknolojinizi geliştirmeniz lazım. Bunca yıl kömür yakan termik
2
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Nükleer santral anlaşması kamuoyuna açıklanmalıdır.

santral işlettik, bugüne kadar bir termik santral yaptık mı, yapabildik mi? Hepsi
kötü teknoloji idi, eskidi, çöplük oldu. Akkuyu Nükleer Santralı zaten yüzde 100
yabancı malı olacak. En ucuz malzeme/ekipman kısmını yurtiçi üreticilerine
verecekler. Hâlihazırda eski yerli ortak da nükleer anlaşmasında devreden çıkmış
durumdadır.

Arif Künar Nükleer yanlışlıktan vazgeçelim...

Nükleer santral enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü
kesecektir.
Yaklaşık 3-4 yıldır, “Yenilenebilir Enerji Kanunu”ndaki değişiklikler ve iyileştirmeler Meclis’te beklemektedir. Doğalgaz, nükleer, ithal kömür anlaşmaları
nedeni ile “enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji” çalışmaları çok yavaş gitmektedir.
Şu anda AB de yapılmakta olan tek nükleer santral olan “OL3, Finlandiya
yenilenebilir enerji endüstrisi üzerinde de bir felaket etkisi yaptı. Yeni bir reaktör
inşa edilme kararı öncesinde Finlandiya yenilenebilir enerji endüstrisi gelişiyordu.
Bugün, 2006 ile 2010 yılları arasında bu alana yapılacak yatırım kaynaklarının
yüzde 85’i OL3 tarafından kullanılmış olduğundan yenilenebilir enerji piyasası
durgunluk yaşamaktadır”3.
Ülkemizde resmi rakamlara göre, 10-20 milyar dolar arasında sanayi-bina ve
ulaşımda enerji verimliliği potansiyeli vardır. Yani, önceliğimiz enerji verimliliği
olursa 15 yıl boyunca Rusya’ya verilecek olan 71 milyar dolar paranın yalnızca
yüzde 10 kadarını, enerji verimliliği çalışmalarının teşviği, kredisi, vergi indirimi,
destekleri için kullanırsak, yılda en az 10 milyar dolar enerji tasarrufu-verimliliği
sağlanabilir. Bu da yaklaşık; yüzde 20-25 oranında enerji ithalatının azalmasını
ve dolayısı ile en az 10.000 MWe eşdeğer kapasitede nükleer santral yatırımını
da ortadan kaldırır. Yenilenebilir enerjiye yatırımlar yapabiliriz, bölgesel enerji
modeline, akıllı şebeke yönetimine geçebiliriz. Böylece hem para ülkemizde
kalır, enerji ile mali krizden kurtuluruz, hem istihdam, yan sanayi artarak bu
konuda oluşan “know how”ı, diğer ülkelerde uygular, sürdürülebilir bir gelecek
ve kalkınma sağlayabiliriz.
ABD’deki Rocky Mountain Enstitüsü görevlilerinden Amory Lovins şöyle
demektedir: “Elektrik verimliliğine yatırılan her dolar, nükleer enerjiye yatırılan
her dolara göre, hem de herhangi bir zararlı yan etki olmaksızın yedi kat fazla
karbondioksit bertaraf etmektedir.”
“Greenpeace ve Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi (EREC) DLR Enstitüsü’nden
(Alman Uzay ve Havacılık Merkezi) 2050’ye uzanan sürdürülebilir bir küresel
senaryo hazırlamasını istedi. Buradan çıkan ‘Enerji [D]evrim’ planına göre, eğer
bugün akıllı politika, altyapı tercihleri yapılırsa, yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği 2050’ye kadar enerji gereksiniminin yarısını karşılayarak, fosil yakıt
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Nuclear Power: A Dangerous Waste of Time (Nükleer Enerji: Tehlikeli bir Zaman Kaybı),
Ocak 2009, s. 11. www.greenpeace.org
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kullanımını yüzde 30 azaltabilir. Bu senaryo CO2 salımlarında nükleer enerji
olmadan da indirim elde etmenin mümkün olduğunu açıkça göstermektedir.”4
Yenilenebilir enerji ucuz bir seçenektir. Nükleer enerjinin bugünkü düzeyini
iki katına çıkartmak için, emekliye ayrılacak santralları da dikkate alırsak 500
gigavat (GW) yeni kurulu güç inşası gerekmektedir. Bu ise 4 trilyon ABD dolarlık
bir yatırım anlamına gelebilir. Yenilenebilir kaynaklardan aynı miktarda elektrik
üretmek için (5200 TWh / yıl), 1750 GW’lık bir kurulu güç inşasına ve bugünkü
yatırım maliyetleri ile 2,5 trilyon ABD Dolarlık bir yatırıma gerek vardır. Yenilenebilir enerjiye göre nükleer enerji kuruluş maliyeti yüzde 50 daha yüksektir, bunun
üzerine yakıt ve atık sorunları de ek maliyetler getirmektedir.”5
Ancak Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu sahasına VVER-1200 model Rus
nükleer santral üniteleri kurulması konusunda anlaşma imzalandı ve mecliste
onaylandı. Onaylanan anlaşmaya göre, sahibi yüzde 100 Rusya olacak şekilde bir
proje şirketi kurulacak. Türk tarafı bedelsiz olarak Akkuyu sahasını Rus şirketine
devredecek. Rus proje şirketi buraya dört adet VVER-1200 modeli reaktör ünitesi
kurmaya çalışacak. Santralın, yardımcı tesislerinin ve üretilecek elektriğin sahibi,
Rus Şirketi olacak.
Nükleer santralın inşası için, Rusya’dan kalifiye uzman işçiler ve personel
getirilecek. Nükleer santral, Rus personel tarafından işletilecek. Santralın
işletilmesinde, Türk çalışanların kullanılması konusunda bir iyi niyet maddesi
eklenmiş de olsa, çalıştırılacak Türklerin sayı, oran ve nitelikleri ile ilgili bir şart,
anlaşmada bulunmamaktadır (örneğin Rus tarafı, sadece yüksek radyasyon
seviyesine sahip ekipmanların ve alanların bakımında, Türk işçileri tercih
edebilir). Ruslar; Akkuyu sahasında 10 bin kişilik işçi köyünün oluşturulmasını
istemektedir. Bu işçilerin hangi oranda Türklerden oluşacağı konusunda anlaşmada bir madde bulunmamaktadır. Türk tarafı, Rus çalışanların ülkeye giriş
çıkışı, Akkuyu sahasına yerleşimi, çalışanların edindiği taşınır ve taşınmaz mallarının yönetimi konusunda özel kolaylıklar uygulayacaktır. Ruslar, Akkuyu’da,
adeta �ncirlik gibi “özerk” bir üs elde etmiş olacaktır.
Rus Şirketi, Türk tarafına elektrik satmakla, santral için gerekli lisans ve
izinleri almakla yükümlü olacak. Rus proje şirketi santralın hisselerini satmak
isterse, Türk tarafının hisseleri en fazla yüzde 49 olabilecek, santralın çoğunluk
hisseleri hep Rusya’nın elinde bulunacak.
Santrala yakıt, Rusya’nın TVEL şirketi tarafından sağlanacak. Anlaşmanın
bazı maddeleri süresiz olacak ve Rus yapımı tesisler; Akkuyu sahasında bulunduğu sürece yürürlükte kalacak. Bu maddeler, ancak her iki tarafın da ortak
mutabakatı sağlanması halinde sona erdirilebilecektir. Rus proje şirketi, başarısızlığı halinde, projeye devam edecek kendi halefini de, yine kendisi belirleyecektir.
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Sözkonusu anlaşmaya göre, Akkuyu Santralı, bir ülke sınırları içinde bulunup
da “sahibinin bir başka ülke olduğu dünyanın ilk nükleer santralı” olacak. Dört
ünitelik projenin yaklaşık 20 milyar ABD dolarına mal olması beklenmektedir.
Rusya Atom Enerjisi Bakanlığı Rosatom’un Başkanı Sergei Kiriyenko, “Rus
tarafının bugüne kadar projelerde hep ana yüklenici olarak yer aldığını ve
santralın kurulmasının ardından ülkeden çekildiğini” belirtti. Akkuyu projesinde ise santral sahibi sıfatı ile Rus tarafının sahada kalıcı bulunacak olması
nedeniyle; “büyük heyecan” duyduğunu ifade etti.
Akkuyu sahası için önerilen VVER-1200 modeli üniteler, Rusya tarafından
yeni geliştirilmiştir. Daha henüz dünyada VVER-1200 model bir reaktör işletme
halinde bulunmamaktadır ve henüz “rüştünü” ispatlamamıştır. Rusya bu
modeli, ilk kez “Leningrad Nükleer Santralı Faz II birinci ünitesi” ile “Novovoronezh Nükleer Santralı Faz II birinci ünitesi”nde inşa edeceğini açıklamıştır.
Rusya, her ülke için başka bir model sunmaktadır. VVER-1200’den önce, Çin’e
sattığı bir önceki modelinde, Çin Devleti kendi istediği değişiklikleri ve sistemleri
yaptırarak santralı satın almıştır. Oysa Türkiye ile yapılan anlaşmada, Ruslar ne
verirse, nasıl verirse öyle kurulacaktır.
Akkuyu sahası Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından, üç ay içinde kurulacak
olan Rus proje şirketine teslim edilecektir. Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş.’de
‘TETAŞ), Rus tarafı ile kurulacak birinci ve ikinci ünitenin üreteceği elektriğin
yüzde 70’ini, üçüncü ve dördüncü ünitelerin de; yüzde 30’unu 15 yıl boyunca
kilovatsaati 12.35 ABD centi olacak şekilde alım garantisi imzalayacak. Geri kalan
elektrik proje şirketi tarafından serbestçe satılabilecek. 15 yıllık alım garantisinin
ardından, Rus proje şirketi yıllık net kârının yüzde 20’sini Türk tarafına aktaracaktır.
Proje şirketi anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, bir yıl içinde
santral inşasının başlaması için gerekli tüm izinler ve lisanslar için başvuracak.
Ancak, hem Rusların santralı 1976 yılında alınmış olan “Akkuyu Yer Lisansı”
dönemindeki güvenlik etütleri ve santral tiplerine uymadığı için hem de kendilerini garantiye alması için en az iki-üç yıl yeniden tüm etütleri yapması gerekiyor.
Ancak, bu hazırlıkları yapmadan geçici-sağlıklı olmayan bir çalışma ile anlaşmaya göre hemen lisans izni alınmak zorunda kalınacaktır. Bu durumda TAEK
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ne yapacağını bilememektedir.
�zin vermek zorunda kalacaklar, ancak ciddi kaygılar ve şüpheler oluşacaktır.
�lk reaktör ünitesi, Rus proje şirketinin inşaat lisansını almasının ardından
yedi yıl sonra devreye girecek. Diğer üniteler birer yıl arayla ilkini takip edecek.
En az iki-üç yıl sürecek fizibilite çalışmalarından ve izinlerden sonra ilk ünite, en
iyimser olarak 2020 yılında, son ünite ise 2023’de bitirilebilecektir.
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Akkuyu Nükleer Santralı, zorunlu üretim yapması gereken kapasitemizi
arttıracaktır.

KURULU GÜÇ (MW)
(2009 YILI SONU)

%

EÜAŞ

20369

45.5

EÜAŞ›A BAĞLI ORTAKLIK SANTRALLARI

3834

8.6

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR

650

1.5

MOBİL SANTRALLAR

263

0.6

YAP İŞLET SANTRALLARI

6102

13.6

YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI

2439

5.4

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ

7503

16.8

OTOPRODÜKTÖR SANTRALLARI

3607

8.1

TOPLAM

44767

100.0

ZORUNLU KULLANILAN KAPASİTE

14733

32.9

ZORUNLU KULLANILAN KAPASİTENİN PUANTA ORANI

49.8

Zorunlu üretim yapması gereken kapasitenin toplam kurulu güç içindeki oranı,
yüzde 32,9 seviyesindedir.
Üretim kapasitesi yanı sıra, Türkiye toplam yıllık elektrik tüketiminin de
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yıl içinde en yüksek ani yük değeri
“puant talep” ve yıl içinde ölçülen en düşük yük seviyesi de “minumum yük”
olarak adlandırılır. Minimum yük seviyesi aynı zamanda, “baz-yük” olarak da
adlandırılmaktadır. Minimum yük seviyesi, yıl içinde tüm zamanda elektrik
arzının gerçekleştirildiği seviyedir. Yukarıda açıklanan zorunlu üretim kapasitesinin 2009 yılı “puant değerine” oranı, yüzde 49,9 seviyesindedir.
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2009 yılı sonuna göre Türkiye Elektrik Sistemi toplam kurulu gücü, 44.767
MW’tır. Bilindiği üzere, kurulu güç içinde kamu kurumu olan Elektrik Üretim
A.Ş. (EÜAŞ) dışında, özel şirketler de elektrik üretim tesisi sahibidir. Özel şirketlerin sahip olduğu kapasite içinde Y�, Y�D, �HD modelleri kapsamında olan
kapasite, uygulanan sözleşme nedeni ile yılın tüm zamanında üretim yapmaktadır. Otoprodüktör şirketleri kapasitesinden ise neredeyse yarısı ilgili olduğu
sanayi kuruluşunun kendi ihtiyacı için üretim yapmaktadır. Ayrıca, hidroelektrik santralların (HES) yaklaşık yarısı sulama, rezervuar yönetimi, sınır aşan sular
ile ilgili uluslararası anlaşmalar dolayısıyla sürekli üretim yapmak zorundadır.
Bu nedenle, Y�, Y�D, �HD kapsamındaki kapasitenin tamamı ile otoprodüktör
ve HES kapasitesinin yarısı, “zorunlu üretim yapması gereken kapasite” olarak
adlandırılmıştır.

Elektrik tüketiminin karakteristiği açısından bir diğer önemli gösterge
de, “baz yük”ün “puant yüke” oranıdır. Bu oranın mümkün olduğunca yüksek
olması, elektrik kullanımında verimliliğin de önemli bir göstergesidir. Bu oranın
azalması, elektrik tüketiminin bilinçli olarak gerçekleştiğinin bir göstergesidir.
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

PUANT
TALEP
(MW)

MİNİMUM
YÜK (MW)

MİN YÜK
/ PUANT
(%)

ZORUNLU
KULLANILAN
KAPASİTE

ZORUNLU
KULLANILAN
KAPASİTENİN
PUANTA
ORANI (%)

ZORUNLU
KULLANILAN
KAPASİTENİN
MİNİMU YÜKE
ORANI (%)

19270
19328
20782
21539
23199
24987
27323
29150
30482
29604
31246
33276
35772
38455
41339
44440
47728
51260
55053
59127
63502

9369
8336
9127
9270
8888
10120
10545
10965
10409
11083
11698
12458
13392
14397
15476
16637
17868
19190
20610
22136
23774

48.6
43.1
43.9
43.0
38.3
40.5
38.6
37.6
34.1
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4

14733
14733
14733
14733
14733
14733
14733
19733
19733
19733
19733

47.2
44.3
41.2
38.3
35.6
33.2
30.9
38.5
35.8
33.4
31.1

125.9
118.3
110.0
102.3
95.2
88.6
82.5
102.8
95.7
89.1
83.0

2000 yılında yüzde 48,6 olan “minimum yük”ün “puant yük”e oranı gittikçe
azalarak 2009’da yüzde 37,4 seviyesine belirgin bir şekilde düşmüştür. Enerji
verimliliği konusunda yeterli çalışmaların yapılmamasının bir sonucu olan bu
oranın düşme seviyesinin, günümüz politikalarının devam etmesi halinde aynı
seviyelerde ileride de devam edeceğini beklemek yanlış olmayacaktır.
Yukarıdaki tabloda 2020 yılına kadar beklenen yıllık puant talep artışı
(TE�AŞ Üretim Kapasite Projeksiyonu Yüksek Senaryo) ve varsayılan minimum
yük seviyesi gösterilmiştir. Ayrıca, mevcut sistemdeki zorunlu üretim yapması
gereken kapasite ile bugün tartışılan 4800-5000 MW kapasitede nükleer santralın
2017 yılında tamamlanması durumunda zorunlu üretim kapasitesi gösterilmiş
ve bunlara göre zorunlu üretim yapması gereken kapasitenin puant yük ve
minumum yük seviyelerine oranı gösterilmiştir.
Zaten mevcut durumda, “baz-yük” seviyesinden daha yüksek miktarda
zorunlu üretim yapması gereken kapasite bulunmaktadır. Talep artışında yüksek
senaryo sonuçları kabul edildiğinde bile, 2016 yılında “baz-yük”ün yüzde 82,5
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oranı zorunlu kapasite tarafından üretilirken en iyi ihtimalle 2017 yılında nükleer
santral yapılırsa “baz-yük” seviyesinden daha fazla zorunlu kapasite bulunacaktır. Bilindiği üzere, teknolojileri gereği nükleer santrallar sürekli olarak ve
talebin “baz-yük” seviyesinde çalıştırılmalıdır. Sisteme kısa aralıklarla giriş/çıkış
yapması mümkün değildir.
Türkiye elektrik tüketim karakteristik bilgileri, zorunlu olarak üretim yapması
gereken kapasitenin yüksek miktarda olması, ayrıca üretim başta olmak üzere
elektrik faaliyetlerinde serbest piyasa uygulamasının ısrarla sürdürülmeye çalışılması elektrik üretimini büyük krizlere sürükleyebilecektir. Yukarıda açıklanan,
tamamı TE�AŞ tarafından yayımlanmış bilgiler kullanılarak yapılan çözümlemeye göre, özellikle elektrik üretiminde serbest piyasa uygulamasına talep içinde
yeterli miktar kalmamaktadır. “Serbest piyasa”, “liberalleşme”, “özelleştirme”
gibi politikalar ile stratejilerle de tamamen çelişen, çatışan bir yatırım olacağı
için kısa-orta-uzun vadede ülkemizin enerji dengelerini bozacak ve çökmesine
yol açacaktır.
Ayrıca, daha önce gündeme gelen ama gerçekleşmeyen rüzgâr, güneş ve yerli
linyit yakıtlı santrallar da bir gün yapılmaya başlanırsa, bunlara da satın alma
garantisi verileceği için bu kapasite de zorunlu üretim yapması gereken miktar
olacak ve yukarıda açıklanan “baz-yük”te zorunlu kapasite tarafından üretilmesi
gereken oranı yeniden yükseltecektir.
Burada elektrik fiyatları konusuna girilmemiştir. Normal koşullarda “baz-yük”
seviyesinde tüketilen elektrik üretim maliyeti, en düşük olandır. Nükleer santral
yapılması durumunda, ilk yıllardaki yüksek üretim maliyeti ve fiyatı, “baz-yük”
seviyesininkini de arttıracaktır.

Nükleer santral yapmak için uğraşan ülkelerin tamamında, kamu santralın sahibi
ve-veya ortağıdır. Dünyada nükleer santral alanında benzeri bulunmayan bir
ihale modeli, santral üzerine imzalanan bu anlaşma ile ilgili, ülkemizde nükleer
teknolojiyi, nükleer santralları savunan tüm akademisyenler, bürokrat-teknokratlar ve uzmanlar bile, bu anlaşmanın “yanlış” olduğunu aşağıdaki kaygılarla
dile getirmektedir:
1. Rusya’ya doğalgaz-petrol açısından büyük oranda bağımlı olan Türkiye,
Akkuyu Nükleer Santral sahasını Rusya’nın kontrolüne süresiz, çok ciddi bir
stratejik hata yaparak ve enerjide bağımlı kalarak, geleceğini teslim ederek, yeni
bir “kapitülasyona” imza atmaktadır.
2. Türkiye’nin; “hızlı tren projesinde yaşandığı gibi” projeye bir altyapı
programı olarak bakmaması nedeni ile nükleer teknoloji açısından hayati önem
taşıyan ama Türkiye’de henüz bulunmayan altyapı ayakları, projeyi zaman
içinde büyük oranda geciktirecek, hatta kilitlenmesine ve iki ülke arasında anlaşmazlıkların yaşanmasına sebep olabilecektir. Doğalgaz-petrol bağımlılığı ve
arada “düğmeye basmaları” dikkate alınırsa, anlaşmazlıkların çözümünde Rus
tarafı hep bir adım önde olacaktır. Türkiye’nin önü kesilecektir.
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Genel kaygılar…
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3. Nükleer santral işine ilk kez giren ülkeler, işletme tecrübesi olan üniteleri
tercih etmektedir. Oysa VVER-1200 model reaktör, daha dünyada bulunmamaktadır. Modelin ilk örneklerinde çıkacak kaçınılmaz problemler-kazalar, ticari
nükleer santral altyapısı bulunmayan Türkiye’yi büyük oranda zorlayabilecektir.
4. VVER-1200 model nükleer reaktörlere dünyada yalnızca Rus TVEL Şirketi
yakıt sağlayabilmektedir. Bu da yakıt kaynağında çeşitlilik prensibi ile uyuşmamaktadır ve Rusya’ya ilave tam bir bağımlılık getirecektir. Hem doğalgaz, petrol
hem de nükleer santral, yakıt bağımlığı, Türkiye’yi cendereye sokacaktır.
5. Rus tarafı, VVER tipi santrallarda tek imalatçı olması nedeni ile altyapı ile
ilgili hususlarda Türk tarafının önüne sürekli yeni sözleşmeler getirerek, kazancını kat kat arttırabilecektir. Ruslar, nükleer teknoloji transferi için, kendileri
AB’den yardım istemektedir. Türkiye, adeta Rusların deneme tahtası olacak ve
her türlü oluşabilecek maliyetlerine katlanacaktır.
6. Diğer santral imalatçılarını da dikkate alacak şekilde bir rekabet ortamında
karar verilmediğinden dolayı, Akkuyu sahası için fiyat olarak en ekonomik alternatifin, en yüksek teknolojinin seçilip seçilmediği hep kafalarda soru işareti
olarak kalacak ve sorgulanacaktır.
7. Akkuyu sahası, özelleştirme ve serbest piyasa mantığıyla, Rus kamu
kuruluşuna terk edilmektedir. Bu da aslında, Akkuyu sahasının özelleştirilmesinden çok, Türk devletinin elinden çıkıp, Rus devletinin eline geçmesi anlamı
taşımaktadır. Rus tarafının özel sektör olmaması nedeniyle Akkuyu sahasına saf
ticari açıdan bakması mümkün olmayacak, Rus devleti de stratejik hedeflerini bu
saha üzerinden uygulamaya çalışabilecektir.
8. Rus tarafının, santralın 50-60 yıllık işletme ömrü boyunca 150 milyar ABD
dolarından fazla net kâr elde edecek ve bunu Rusya’ya taşıyacak olması dış ticaret
açığını arttıracak, bu açıkta kalıcı ve çözümsüz bir sorun yaratacaktır. Bu paranın
yalnızca yüzde 10 ile hem enerji verimliliği hem de yenilenebilir enerji yatırımları
yapılarak, yerli enerji kaynaklarımızın, yerli sanayi ve istihdamın geliştirilmesi,
krizden çıkılması hem de dışa bağımlılığımızın, arz güvenliğimizin garanti altına
alınması sağlanır.
9. �srail ile gelişen son durumlar ve �skenderun’da yaşanan terör olaylarından
sonra, özellikle Güney Kıbrıs gibi sürekli silahlanan bir ülkeye çok yakın -hedefolan bir bölgede nükleer santral kurmak, ne derece “güvenli” ve “akıllıcadır”?
10-Nükleer teknoloji transferinin olmayacağı, atıkların ne olacağının belirsiz
olduğu, bölgenin denetiminin Türkiye’de olmadığı, 15 yıl sonra fiyatının ne
olacağı, dört ünitenin kurulup kurulmayacağı, 15 yıl alım garantisi boyunca 71
milyar dolarımızın Ruslara verileceği, gelecek hükümetlerin-iktidarların anlaşmayı iptal etmesi durumunda karşılıklı yaptırımların ne olacağı, Türkiye’nin
Rusya’ya enerji bağımlığını yüzde 80’e çıkaran bu anlaşmanın, santral inşaatı
başlamadan derhal �PTAL edilmesi gerekmektedir.
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Nükleer santral Akkuyu’da yapılamaz…
Çünkü;
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1976 yılında alınmış olan yer lisansı üzerinden tam 35 yıl geçmiştir. Lisansı
verenlerden Prof. Dr. Tolga Yarman, artık bunun geçersiz olduğunu, yeniden
güncellenerek, bugünkü teknolojik ölçümler, koşul ve şartlara göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Bölge halkı ve Akkuyulular “atom santralı” istememektedir, halka, her şeye
rağmen burada santral yapılamaz.
Akdeniz’in hem suyu hem de iklimi giderek ısınmaktadır. Santralın verimliliği şimdiden azdır ve 15-30 sene sonra, iklim değişikliğinden dolayı artan
sıcaklıklar nedeni ile tümüyle verimsizleşecektir.
Ecemiş Fay Hattı’na çok yakındır ve risklidir. Akkuyu santral alanında zemin
olarak sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir.
Bölge tümüyle artık turizme ve tarıma yönelmiştir, nüfus çok artmıştır. Bir
kaza anında, bölgenin tahliye imkânları azalmıştır.
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Konuşmacılar hakkında
Sergey AgIbalov
Sergej Agibalov Temmuz 2006’dan bu yana Enerji ve Finans Enstitüsü’nde (IEF)
görev yapmaktadır ve transit ülkeler olarak adlandırılan ülkelerin (Ukrayna,
Beyaz Rusya ve Baltık ülkeleri) ekonomileri konusunda uzmandır. Mesleki ilgileri
arasında Rusya’nın dış faaliyetleri ve ekonomik etkinlikleri ile enerji sektörünün
incelenmesi bulunmaktadır. Agibalov, Rusya’nın 2030 Enerji Stratejisi’nin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Agibalov 2004 yılında Lomonosov Moskova
Devlet Üniversitesi’nin Jeoloji Bölümü’nden Jeofizik derecesi ile mezun olmuş,
2001 yılında Tunus’ta Schlumberger petrol şirketi için ve 2003 yılında Bremen
Üniversitesi Yerbilimi Bölümü’nde stajyer olarak çalışmıştır.
Sayın Agibalov eğitimine devam ederek 2004 yılında Moskova Ekonomi
Okulu’ndan (MSU) Ekonomi alanında Yüksek Lisans derecesiyle mezun
olmuştur. Yüksek Lisans tezi olarak Avrupa gaz piyasasına yönelik kalkınma
tahmini ile doğal gaz tedariklerine ilişkin olasılıkları içeren bir çalışma
sunmuştur.
Sabahat Aslan
Antakya’da doğan Sabahat Aslan, Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu.
Aslan, Makine Mühendisleri Odası, KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim
Emekçileri Sendikası, Çevre Dostları Derneği ve Bağımsız Kadın Derneği’nin
üyesidir. Sabahat Aslan, Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nde yönetim
kurulu üyeliği ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası’nda da üst
kurul delegeliği, Mersin’de 2003-2007 yıllarında yürütülen “Mersin Katı Atık Geri
Dönüşüm Projesi”nde Proje Koordinatörü ve 2005 yılında UNICEF’in yürüttüğü “Haydi Kızlar Okula “ kampanyasında Proje Koordinatörü olarak görev
yaptı. Halen Mersin Sokak Çocukları Derneğinin Başkanlığı’nı ve Mersin Nükleer
Karşıtı Platformu’nun Yürütme Kurulu Dönem Sözcülüğünü yürütüyor. Aslan
ayrıca, Mersin Akdeniz Belediyesi’nde makine mühendisi olarak görev yapıyor.
ChrIstIan Dolezal
Christian Dolezal, NABUCCO Doğalgaz Boru hattı Uluslararası Limited Şirketi
�letişim&Hakla �lişkiler Başkanı’dır. Daha önce, Avusturya enerji şirketi OMV’de
doğalgaz lojistik hizmetleri konusunda çalışmakta olup, 2007 yılından beri boru
hattı projesinde görev almaktadır.
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Dışişleri Komitesi üyesi ve Sivil Özgürlükler, Adalet ve �çişleri Komitesi yedek
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AB - Kazakistan, AB - Kırgızistan ve AB - Özbekistan Parlamenter �şbirliği Komiteleri, Tacikistan, Türkmenistan ve Moğolistan ilişkileri ve Euronest Parlamenter
Meclisi üyesidir.
Hautala, 2008 yılından bu yana, Yeşiller Avrupa Enstitüsü Başkanı olup, aynı
zamanda (2006 yılından bu yana) Finlandiya - Rusya Yurttaşlık Forumu’nun
da Başkanı’dır. Heidi Hautala, 1995 - 2003 yılları arasında ve 2009 yılı itibariyle,
Yeşiller/EFA Grubu’nda Avrupa Parlamentosu üyesi olmuştur.
Arif Künar
1988-1989 yılında ODTÜ’den Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezun
olmuştur. Halen kurucu ortağı olduğu EDSM Enerji Firması’nda Genel Müdür
ve ODTÜ Mimarlık Araştırma Tasarım Proje Uygulama Merkezi (MATPUM)‘un
da “Enerji ve Çevre Danışmanlığını” görevlerini yürütmektedir. Birçok sanayi ve
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Elektrik Mühendisliği, 3E, Yeni Enerji, Yeşil Bina ve BEST Bina Teknolojileri Dergisi yayın kurulu ve danışman üyesidir. Nükleer enerji, enerji verimliliği,
yenilenebilir enerji ve çevre konularında; 2 kitabı, 3 broşürü, 100 den fazla gazete
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Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkan Yardımcılığı ve Enerji,
Çevre ve Teknoloji Araştırmaları Masası Başkanlığı görevlerini üstlenen Pamir,
2002-2005 yıllarında CHP Meclis Grubu Enerji Danışmanlığı ile Enerji Komisyonu ve Bilim platformu üyeliği yaptı. Hâlen CHP Enerji Komisyonu Başkanlığı
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ve yurtdışında çok sayıda konferansa konuşmacı olan Pamir, 2009-2010 yıllarında Halk TV’de Enerji Oyunu, 2006-2007 yıllarında Kanal B’de Avrupa Saati
2009 yılının Mart ayında yayın yaşamına son veren ATA TV’de Masalın Aslı
programlarını hazırlayıp, sundu.
Mycle SchneIder
Bağımsız bir uluslararası enerji ve nükleer politika danışmanı olan Mycle Schneider, çalışmalarını Fransa’nın başkenti Paris’te yürütmektedir. Hükümetlere,
sivil toplum kuruluşlarına, parlamenterlere, uluslararası kuruluşlara ve medyaya,
bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Salzburg Üniversitesi (Avusturya),
Carlton Üniversitesi, Ottawa (Kanada), Tsinghua Üniversitesi (Çin), Ecole de
Commerce (Ticaret Okulu), Rouen (Fransa), Freie Universität (Özgür Üniversite)
Berlin ve Hamburg Üniversitesi (Almanya) ile Ritsumeikan Üniversitesi, Kyoto
(Japonya) dahil, beş kıtada konuşmalar/sunumlar yapmıştır.
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Foreword

foreword

We can say that the topics that had been discussed in the sessions entitled
“Energy Safety in Europe and Turkey” and “Nuclear energy - an option for
Turkey?” in the Istanbul meeting staged jointly by the Greens/EFA Group and
Heinrich Böll Stiftung Turkey Representation on 1‑2 November 2010 have
become “overtaken by events” as this booklet was being prepared for publication because the triple disaster involving an earthquake, a tsunami, and nuclear
reactor blowups that together took the lives of thousands of people in Japan had
not yet gone on record in November 2010 when the meeting took place. Experts
still cited Chernobyl and its consequences as an example when talking about
nuclear accidents.
The Fukushima disaster served as something of a shock to trigger a safety
“awareness” about nuclear power plants. Only a few months after the Istanbul
meeting, the disaster in the Fukushima Daichi nuclear power plant proved,
unfortunately, that the experts who argued that nuclear accidents could occur
even in the countries in the vanguard of technology were right. Fearing that
“if it happens in Japan, it could also happen here”, European countries such
as Germany and Switzerland made the most radical decision in the history of
their nuclear policies and resolved to shut down their nuclear power plants and
abandon nuclear technology despite a financial burden running up to billions of
euros. The regression of nuclear energy predicted in this booklet expanded into a
veritable downfall in a matter of months. Although Turkey seems determined to
carry on with its nuclear power plant projects in spite of all these developments,
it will not be able to turn a blind eye to these new facts; and it must not, either.
Leaving pronounced marks in energy policy, the Fukushima disaster has
also brought greater importance to Turkey as regards energy safety. A bridge
for natural gas and oil in the short to medium term, Turkey is a candidate for
this title as far as strengthening peace and exploiting the sources of sustainable
energy in its region are concerned. With an abundance of water, solar, and wind
energy sources, Turkey could well be not only a bridge but also a fountainhead if
it can manage to shift its material resources from nuclear energy that’s destined
for disuse to the energy technologies of the future. If we wish to hand over an
inhabitable world to posterity, we have to rethink our energy policy to invest
in technologies that allow the sustainable utilization of natural resources and
start moving toward an energy production that synthesizes them. We decided
to publish this booklet with all its shortcomings as a contribution to energy
safety with the intention of reasserting the arguments that have been painfully
supported by the Fukushima disaster.
9

Energy safety appears as a key factor regarding Turkey’s relations and accession talks with the European Union. Peace in the Middle East, which is one of the
focal points of the world’s sources of energy, is one of the salient political objectives of the European Union just as it is vital to Turkey.
The debate on this issue will go on in the coming months and years. We
would like to thank all contributors who helped put this booklet together with
their presentations and essays. We would also like to say thank-you to a large
number of people from non-governmental organizations as well as the staff of
the Greens/EFA Group and Heinrich Böll Stiftung Turkey Representation for
their contributions. Last but not least, our thanks go to Ibrahim Günel who
played a key role in the preparation of the conference and this booklet. The issue
of energy safety in Europe and Turkey will remain on our agenda just as it will
remain a hot topic for public debate in the years to come.
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Moderation: Heidi Hautala, Greens/EFA Group, Member of the
European Parliament (MEP), Finland

Energy security in Turkey and
in the European Union

The challenges in energy policy ahead
Due to the imperatives of climate change a true modernisation of our economies
and lifestyle is necessary. We need sustainable energy production that does not
destroy our environment and that is affordable to all of us.
Security of supply in energy is an increasing concern for Europe, as 50 % of
energy supply must be imported. The cheapest and most effective way to reduce
European import dependencies of fossil fuels and costs for companies and
households clearly lies in the reduction of energy consumption and increased
efforts in the area of energy efficiency. Furthermore renewable energy sources
have to be expanded.
But even with these measures in place, the EU will still need gas imports for
quite some time. This causes dependencies and vulnerability for the EU and puts
the question of a diversification of energy supply forms and sources on the table
- giving at the same time a special role to Turkey, which has a strategic position.

Heidi Hautala Energy security in Turkey and in the European Union

Pipeline projects
There are several gas projects in the region: The South Stream project from
Russia via Turkish waters to Bulgaria, initiated and pushed by the Russian
Gazprom company, as well as the Nabucco pipeline from Turkey via Bulgaria
and Romania to Austria. The Nabucco gas pipeline is considered as European
project, responding to the challenge of diversification of EU energy sources.
However, recent rumours suggest that Gazprom would be interested to participate in the distribution infrastructure of Nabucco - putting a big question mark
on the real benefit in diversification and independence from Russian energy
supplies, if this would be confirmed.
Another pipeline to the EU is the North Stream project ensuring Russian
energy supplies also in case of disruptions of supply in the current transit
countries such as Ukraine.
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In general, a lot of big politics are taking place around the questions of energy
infrastructure, sources and policy choices. To better understand these relations
and the EU-Turkey interactions, this conference and the following interventions
should help us to better understand the issues at stake such as financing, Turkish
energy reality or external relations and human rights.
Financing: The World Bank (WB), the IMF but also the European Investment
Bank (EIB) should increase its standards - currently the European Parliament
is debating the EIB guarantees that should ensure improved political accountability and better reflect political choices, e.g. the increased financing of renewable energy projects in order to put corresponding funds to the EU’s commitment to renewable energy sources. Additionally and more concretely, it must be
clarified, why the World Bank is not supportive of adequate feed-in tariffs for
solar and wind energy in Turkey.
External relations: Russia is and remains an important partner for Europe,
not only in terms of energy supplies. However, a European partnership with
Russia must not only be pragmatic – similar values and convictions have to be
shared between partners. Russia needs to be become more democratic. This
is even more true for some of the other possible gas suppliers for the Nabucco
pipeline: In this respect a very interesting point is the rejection of the Iranian
feeder line for political reasons. Another example is Turkmenistan, a country
with one of the strictest dictatorship in the world, which cannot guarantee basic
human rights. Currently the EU is considering the ratification of a partnership
agreement – no wrong signals should be sent. Environmental impact assessments, citizens’ participation, transparent and democratic decision making and
third party access are also prerequisites of any future pipeline project.
Turkish energy reality: With a potential of energy savings of 30% by 2020
during times of growing energy demand, the first priority must be put on energy
efficiency. Increasing energy efficiency is like picking fruits from the lowest
branches of the trees - an opportunity not to be missed by Turkey in its way to a
sustainable economy.
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Opening of the panel

NECDET PAMİR, World Energy Council Turkish National Committe
Board Member

A view of the energy security
in Turkey and in the EU
from the Turkish perspective

Necdet Pamir A view of the energy security in Turkey and in the EU from the Turkish perspective

Introduction
Energy is an indispensible input and a requirement for the economic and social
development of the countries.
Access to energy resources and to the energy generated from them, is a vital
phenomenon directly influencing the economic and national security, as well as
the development level of the countries.
Besides, access to uninterrupted, affordable, clean, high quality energy,
without discrimination for all people, is a necessary human right like water and
air. However, 1.5 billion people in the world do not have access to electricity and
2.5 billion people do not have access to commercial energy resources.
Figure-1: Global primary energy consumption by source (%) end of 2009

Nuclear
5.5 %

Coal
29.4 %
Gas
23.7 %

Hydro & other
Renewables
Wind, solar, geothermal
6.6 %

Oil
34.8 %
Oil & Gas
58.5 %
Fossil fuels:
87.9 %

Source: BP Statistical World Review of Energy, June 2010
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Today world energy consumption is met, to a very large extent, by oil, natural gas
and coal (Figure 1). This reality, on one hand, is behind the process that leads to
the wars and the cold wars for getting access to the mentioned resources concentrated in limited areas. On the other hand, greenhouse emissions produced
throughout the chain that extends from the extraction to the consumption of
these resources, are causing global warming and climate changes threatening
future generations.
The next years, will be the years that all countries will have to put joined
efforts and to act in a more responsible way compared to the past, for the use
of cleaner, renewable resources and clean combustion technologies to become
increasingly effective. However, our expectations are too naive beside the
ambitious policies of the large consumer countries, give rise to the invasion of
the regions and the countries where fossil fuel resources are concentrated, and
to the massacre of innocent people.

It would be useful to mention, at the beginning, what the “energy security”
concept that the society has been discussing a lot more often in the recent years,
is. Energy security is a concept about getting enough, affordable, safe, clean,
uninterrupted energy in time and providing, not only one or two, but all of the
above.
In the short term, no energy system can be considered totally “secure”,
because electricity blackouts and shortages can arise unexpectedly and suddenly
due to sabotages, political interventions, strikes, technical problems, accidents
or natural disasters1.
In the long term, inadequate or delayed investments in the energy generation and transportation processes, threaten the energy security, causing energy
generation shortages on one hand, and rise of the prices on the other hand.
In the light of all these data, the things we should do in order to provide
our energy security can be summarized as the following: Being able to identify
correctly all the reasons that could threaten the energy security, while developing a “risk management” policy that could reduce the effects of these reasons
to a minimum.

Energy security from the perspective of the EU and Turkey
When we look at the issue from the perspective of the EU and Turkey, we can
say that their energy import dependency reaching high proportions is their
common denominator. As it is seen on the figure below (Figure-2) currently the
EU depends on energy imports to meet 55% of its primary energy consumption;
81% in oil, 62% in natural gas, 39% in solid fuels. EU dependency on imported
1
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World Energy Outlook 2010, International Energy Agency, released on 9 November 2010.
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Energy security

resources is growing fast. It is estimated that the percentage of the dependency
to the energy consumption will reach approximately 68% by the year 2030.
Figure-2: The EU energy import dependency (%)
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Source: Directorate General for Energy and Transport

As the natural gas dependency is expected to exceed 80% by the year 2030,
another problem is the steep rise of the dependency on Russia. For this reason,
the EU is intensifying its quest for alternative resources as it is looking for a way
out by defining the solutions, including the transportation of the Caspian, the
Middle Asian and the Middle Eastern gas resources by pipelines via Turkey (for
example NABUCCO or with a more general approach the Southern Gas Corridor),
as the “4th Artery”.
The mentioned common denominator and the increasing importance of
Turkey in providing the EU with supply security, also play a role drawing the sides
together. However, the expectations of the EU and Turkey from these pipelines
(how much of the gas passing through the pipeline will be taken by whom,
what will the cost and conditions of the transit and gas price be and if Turkey is
going to be a “hub” or just a transit country) are to a great extent different and
conflicting. In addition, this may draw them apart rather than closer.
Since years, Turkey is a country that is foreign dependent to a large extent
and has an energy problem getting more and more severe (Figure-3).
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Figure-3: Turkish primary energy resources balance
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Our country is 70% foreign dependent and its domestic and renewable resources
are untapped, due to years of wrong policy implementation. It is not expected
that this ratio decreases in the coming years, if the current policies are to be
continued.
The two most important resources in energy import dependency are oil and
natural gas. In 2008, the money spent on crude oil, oil products, natural gas and
LPG is 44.8 billion dollars2. For Turkey, spending one fourth of her total imports
budget only on these two items, this situation is not sustainable.
However, each one of these two resources, in the energy consumption profile
of our country, amounts to 31% (62% in total). However, our foreign dependency
on oil is 93% and on natural gas it has reached 98%.
It is a must that the heavy share of oil and gas in our energy consumption is
quickly reduced, domestic production is increased and these resources are used
much more efficiently than in the current situation. However, just like in other
issues, the government repeats the same universal and unrealistic discourse in
energy, that the public likes (listing concepts of energy security such as adequate,
affordable, clean, uninterrupted, etc. and saying that by 2023 they will use all
domestic resources terminating oil and gas dependency, etc.). Nevertheless, in
practice it continues with the policies that will increase dependency and will not
be in the best interest of the country and the consumer.
2
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2009 prices are lower (24.2 billion dollars). However, there are two reasons why this figure
is lower. The first one is that the imports are reduced to a great extent due to the economic
crisis, the second one is the oil and gas prices which are lower compared to the previous
year. 2008 figures have been used since they reflect the real consumption and they are
more objective and dramatic.

Turkey in Europe Energy security in Turkey and in the European Union

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June 2010

For example, the following are listed in the 2010 - 2014 Strategic Plan of the
Ministry of Energy and Natural Resources: “to tap our domestic oil, gas and coal
resources, to mobilize our domestic and renewable resources for electricity
generation to the maximum, in line with our goal of decreasing our energy
supply dependency”. In practice, however, it is seen that new licenses are issued
for imported natural gas and coal plants and that they amount to 35% of the
total installed capacity. In other words, policies increasing our energy dependency are implemented rather than decreasing it. While the public is held up
by unrealistic discourses, the energy policies cause some private companies to
strengthen their market dominanance further, rather than providing the public
with its right to use cheap and uninterrupted energy. Moreover, the price we
pay also creates consequences that increase profoundly our energy dependency
to one sole country. It is obvious that this situation is not enhancing Turkey’s
energy security, but puts it into jeopardy.

Necdet Pamir A view of the energy security in Turkey and in the EU from the Turkish perspective

Turkey’s energy resources
Nevertheless, Turkey is a country with rich energy resources. Even though our
foreign dependency in oil is 92% and in natural gas it is 98%, Turkey’s land-based
drill exploration is 20% and sea-based drill exploration is only 1% according to
the Oil Works General Directorate data.
Oil exploration lead by the Turkish Petroleum Corporation (TPAO) at the
Blacksea, where the exclusive economic zones are approved by the riparian
countries, indicates a significant potential. The discovery of gas off the cost of
Akcakoca 2 years ago, gives hope for new findings. As a mater fact, oil exploration previously led by BP, in partnership with TPAO, is now continued by Petrobras. Another investing company is ExxonMobil. Chevron will follow it. Thus, the
Black Sea being the foremost, the Aegean and the Mediterranean are also important speculative areas, in terms of oil and natural gas exploration. However, the
ongoing problems with Greece and Cyprus at the Aegean and the Mediterranean,
hinder opening of these important areas to exploration to a large extent.
Turkey’s domestic energy resources are given in the figure below (Figure-4).
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Figure-4: Turkey’s domestic energy resources

(Turkey: Domestic Energy Resources (end of 2009);
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Biomass (8.6 MTOE)
Uranium (10,000 tons), Thorium
Kaynak: Enerji ve T. K. Bakanlığı web sayfası, DEK TMK raporları

According to independent scientific studies (World Energy Council Turkish
National Committee), our technical and economic usable potential in hydroelectricity is above 140 billion kWh. More than half of our potential is untapped. On
the other hand, as we have seen recently at the Ikizdere Valley incident, giving
more than twenty plant licenses without complying with scientific methods
and ignoring environmental consciousness, an environmental crime is being
committed. Environmental Impact Assessment (EIA) reports are either haphazardly prepared and endorsed or is not even being considered necessary. Plant
licenses are issued for streams individually, without making watershed assessments, thoughtlessly, without taking into account their damage to the environ20
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Hydro (140-170 billion kilowatt-hours)
(1/2 waiting to be developed);
high efficiency 8.000 mw
Other Renewables
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ment and to the local people. The most important requirement, the “can suyu”
(minimum amount of water that must be left behind, not to endanger ecological
balance) is calculated wrong and then, even that amount is not released.
The local people oppose with good reason, to this vulgar mentality that
cares for nothing but trade and profiteering. The Trabzon Regional Council
declared Ikizdere Valley for the Conservation of Cultural and Natural Assets. The
government could not get over this reality. It even considers having legislation
as a “solution” for transferring the authorities of the Council to another council
with a majority of Ministry of Environment civil servants. They do not hesitate
to convict and try to intimidate those people who express their environmental
consciousness. As it is in all areas, this mentality insensitive to the science, to the
law and to the environment dominates here yet again.
This understanding, wrong from the bottom up, also stops us from developing our clean domestic resources in line with science and environmental
consciousness. Thus, once again, imported resources and especially nuclear
energy are shown to be a “solution”.
Rich lignite resources are yet another one of our untapped riches. One
third of our current 12 billion ton reserve is kept untapped. It is of vital importance that our coal production increases and new reserves are found, not only
because of it is a domestic resource, but also because of its great contribution
to the production and to the employment. If these steps are taken, our energy
dependency will be reduced and our economy will be vitalized. If our domestic
lignite reserves are developed with clean combustion technologies, they would
be used more efficiently and their environmental damage could be reduced to
a minimum. However, to adhere to policies based on imported resources, our
rich lignite resources are not adequately utilized. And the energy sector of our
country seems to be left to a handful of private companies’ profiteering.
One of the main reasons of the coal mine accidents, destroying scores of
families and becoming an increasing ongoing problem over the recent years, is
the subcontracting. Because of this, the necessary investments have not been
made adequately and in time, and scientific precautions were not taken. It is
impossible to conduct the energy and mining policy with this mentality that
manifests itself in the approach to the scores occurred deaths with the insensitive statement “They died beautifully.”3.
The renewable energy resources of our country such as wind, solar and
geothermal, and especially wind and solar are not being adequately utilized. An
open proof of this is that only 1,100 Megawatts out of our 48 thousand Megawatts
of potential wind energy installed capacity have been put on line until today,
according to official figures. Our potential solar electricity generation is 380
billion kWh. This amount is exactly double the Turkish electricity consumption

3

“Olen madencilerin ardindan: Guzel olduler!” (Obituary to the Dead Miners: They Died
Beautifully!), NTV, 29 May 2010; http://www.ntvmsnbc.com/id/25100758/
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in 2009 (192 billion kWh). However, solar energy is yet untapped (we suspect it is
so because they think it is hot).
In the subject of renewable energy resources too, “the discourse and the
action” are the exact opposite of each other. While it is announced that all of our
renewable resources will be tapped as soon as possible, the legal changes necessary for putting those resources on line, are kept waiting at the Turkish Grand
National Assembly (TGNA) since more than a year. With their relatively high
investment costs at present, in order to use the renewable resources in electricity
generation, at the beginning they must be given incentives. While 28 euro cents
per kWh for solar (photovoltaic) was considered in the draft law brought to the
TGNA before, this figure has been reduced to 10 euro cents in the new drafts.
Another unacceptable aspect of the issue is that Ali Babacan, the Minister of State
Responsible for the Economy, whose signature was among those needed for the
draft to be taken into the TBMM agenda, abstained from signing it. The draft
was not signed with the justification that incentives given to domestic resources
and the manufacturing industry would damage the budget balance and cause
unfair competition, due to suggestions from the World Bank and World Trade
Organisation.
This over enthusiastic mentality has reached such a dimension that it
damages the independence of our country. While the US and the EU apply
substantial incentives to develop their own renewable resources or their biofuels,
they consider it just to block it here. However, here the fault lies not with them,
but with the practice of surrendering to all their wishes. For example, in the
US, the “Obama-Biden New Energy for America” Plan has 150 billion dollar in
incentives and investment plans for the next 10 years, for goals such as fostering
the domestic manufacture industry regarding the renewable energy resources,
accelerating the domestic manufacture of hybrid vehicles, developing low
emission coal plants.
On the other hand, according to an important subtitle among the main statements of the International Energy Agency report, dated 10 November 2010, on
forecasts for 2035, “the future of renewable resources depends as a main reference point and in a critical way on the support of governments”. In the report,
it is clearly stated that in 2009, the total government subsidies for electricity
generation from renewable resources and biofuels have reached 57 billion
dollars. 37 billion dollars of this subsidy is stated to have been made solely for
developing renewable resources. The “New Policies Scenario” of the International Energy Agency foresees that in 2035, the total government subsidies will
reach 205 billion dollars.
Therefore, it is unthinkable that we give in to their overbearing policies meant
to stop us from subsidising our renewables and related domestic manufacture
industries, while the US and the EU provide billions of dollars of subsidies to
their own renewable resources in their own practices.
However, what we must do is not just to subsidize electricity generated from
renewable resources, but also to apply policies and incentives that will pave the
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way for the progressive manufacture of, especially, the wind turbines and solar
panels. What is important here is finding ways to transform the current studies
at our universities, including nanotechnology, into a larger-scale manufacture,
with the cooperation between the industry and the state.
Grid losses are another important one of our problems and they must be
solved by scientific methods, not by criminal prosecution. Here too audits made
by truly independent structures which are under the scrutiny of public authority
can be possible.
It would be useful that we make some statements on nuclear energy which
is brought to the agenda over the recent years, due to the extremely high course
of the oil and natural gas prices. Nuclear energy currently provides around 5% of
global energy consumption and 14% of global electricity consumption. However,
nuclear plants provoke serious opposition both due to the fact that their initial
investment costs are very high and due to reasons like the reactions of the sensitive public to the issue of operational safety. The problem of final waste disposal
not even solved in the US, costs of decommissioning and waste disposal and
finally the risk of reactors being used in terrorist acts.
Even though nuclear energy generation is foreseen to be rising, even if a little,
at the “Outlook Through 2035” reports published in 2010 by both the International Energy Agency (IAE) and the US Department of Energy (DOE), most of
the mentioned increase is in non-OECD countries, especially China. Reactions
of the sensitive public, especially in Europe, prevent the building of new reactors
in general, apart from a few limited exceptions and rather have the life spans of
present reactors extended.
It is not possible that people like us, who have chosen the vocation of
engineering, take a stand against any energy resource categorically and with
prejudice. However, we can say we are not positive regarding this process,
because of both the problems lived throughout the world because of nukes and
the extremely wrong nuclear policies of our country; for example, in the context
of the agreements signed with Russia. It is possible that we revise our present
assessments, when projects, providing us with reasonable answers to problematic issues related to nukes, come into the agenda. What needs to be done is to
present a new energy policy. This policy should include training of staff who has
enough technical makeup to be able to evaluate the safest, cheapest and cleanest
alternatives in the frame of a comprehensive master plan following the global
developments daily; should be able to produce its own technologies; should
solve the waste problem as well as the operational safety problem, not leaving
any loopholes.
It is out of question that we support - as it is in the case in our country – a
solution tried to be realized without a tender process, includes no technology
transfer, increases our extreme trade and energy dependency on one sole
country even more, has grave problems regarding site selection, could not get a
license from the EU, has not been able to solve its waste problem, is extremely
expensive and its risks are not yet identified.
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“… Turkey, between the West and the East, can she prefer one to the other?
… Any European country can implement specific isolationist policies
against Russia. Can Turkey do this? I request from you to understand the
geographical conditions of Turkey.
.. If you isolate Russia economically, can Turkey take this?... Unfortunately,
we must accept this reality: Turkey is almost 75-80% [energy] dependent
on Russia. We do not want a US-Russia or NATO conflict.... We do not wish
to pay the price for the strategic mistakes or miscalculations that Russia or
Georgia will make…5”
While the situation was so obvious, Turkey signed 20 of good-will agreements with Russia at the level of prime ministers on 6 August 2009. The Minister
of Energy and Natural Resources Mr. Taner Yildiz described them as “package
agreements”. It is stated that among the mentioned agreements, eight of them
are between the Turkish private sector companies and the Russian state companies. When we study these agreements in terms of energy security, unfavorable issues further increasing Turkey’s present dependency on Russia, catch
4
5
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Since our oil and gas demand has shrunk due to the economic crisis in 2009, the 2008
figures give a more realistic picture.
Interview: “Turkey’s Top Foreign Policy Aide Worries about False Optimism in Iraq”,
Ahmet Davutoglu, Ambassador, Chief Advisor to Turkey’s Prime Minister, September 19,
2008, Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publication/17291/turkeys_top_
foreign_policy_aide_worries_about_false_optimism_in_iraq.html
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It would be useful to look at Turkey’s “energetic” relations with Russia a
little closer, to have an idea and since it is directly related to the issue of “energy
security”. The nuclear issue would also be better understood in this context.
Turkey’s dependency on Russia for natural gas imports is 63% and for oil it is
33%. According to the 2008 data4 the total volume of trade between Turkey and
Russia is 38 billion dollars. However, when this total is itemized, it is seen that
while the export of Turkey to Russia is 6.5 billion dollars, the export of Russia to
Turkey is 31.5 billion dollars. In other words, Turkey in terms of foreign trade is
extremely dependent on Russia.
Nevertheless, the authorities state that they aim to increase the trade with
Russia three-fold. Such an increase, without balancing the export of the two
sides, would make Turkey foreign dependent (on Russia) to an extent even more
dangerous than before. It is natural that a country, so economically dependent,
will stand by with folded arms in other fields as well, especially its foreign affairs.
The comments of Mr. Ahmet Davutoglu, currently occupying the position of
the Minister of Foreign Affairs, to the Council on Foreign Relations, as the (then)
Chief Advisor to the Prime Minister, after the hostilities that took place between
Russia and Georgia during the summer of 2008, should be educational in terms
of clearly displaying the adverse effects of our energy dependency. In the interview, Davutoglu stated the following:

one’s eyes. The first one of these is to give the job to construct and operate the
first nuclear plant to Russia without a tender process. If this is realized, beside
its other disadvantages, there will be further dependency on Russia for nukes,
augmenting Turkey’s extreme present dependency.
Another “agreement” that eludes observation is for marrying Gazprom (50%
- 50%) with a private company, that currently holds the business of gas distribution in 24 provinces of our country. Thus, Russia will gain the status of nearly
a monopoly, not only in the imports, but also in the domestic distribution of
natural gas. Finally, even though there are four companies that applied for the
refinery construction in Ceyhan and some of these companies have gotten
licenses before, the Russian company Rostneft and another Turkish private
company were given the go ahead. It is clear that this move also does not suit
the “compliance with the EU legislation” rhetoric usually brought forward while
taking steps in many other issues. In my opinion, the duty of governments is
to stand equidistant to all the companies and prepare the ground that would
enable them to make their investments in the optimum conditions. It should
not be the business of a government to take sides with one of the four companies that applied and thus provide even more influence to one country that has
already serious weight in the Turkish energy market.
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Transit pipelines: EU and Turkey
A series of projects, that will contribute to the Turkish and the EU energy supply
security are in the agenda. The NABUCCO has been the one, which occupied the
agenda most. There are also alternatives like the ITGI, TAP, and AGRI.
As it is known, there is an Intergovernmental Agreement signed on 13 July
2009. It was presented in our country with headlines such as, “The Agreement
of the Century” and “Victory”, regarding the realization of the NABUCCO. This
project is a “declaration of intention” agreement signed by five governments
hoping to get gas from this pipeline and at the same time, to have some benefits
as transit countries should the NABUCCO be realized. The NABUCCO Company
has the signatures of its five partners (except Germany). It would be useful to
make an evaluation first: “Does this agreement guarantee the construction of
this project?” If the answer to this question is a “Yes”, it cannot be plausible.
Because the above mentioned agreement is a step “necessary, but not adequate”
for realisation of the project. Therefore, there is no victory around, since the
construction of the pipeline is not guaranteed. None of the countries that would
supply the gas has given a written commitment.
On the other hand, none of the expectations Turkey has raised in order to
provide its supply security, is addressed. The slide below (Figure-5), which is
included in the BOTAS presentations, displays those expectations. They can be
summarized as such: First, to balance the dependency on Russia by getting the
largest volume of gas from the pipeline, then to get cheaper gas, and finally to
benefit from the trade as a “hub” (able to buy and sell the gas).
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Figure-5 Turkey’s expectations from the international pipeline projects
Cost-based transmission tariffs

Did
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OF THE CENTURY
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and
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Removal of final destination clauses

Access to
cheaper gas
Providing/Enhancing
supply security

Some kind of netback
price mechanism for
domestic consumption
Balanced diversification of
supplies
Underground storage capacities
to serve both domestic market
and end consumers in Euope

The opinion that the agreement signed guarantees more than what Turkey
wants is not convincing, when the articles of the agreement is carefully studied.
Primarily, it is already obvious that the amount of gas cannot be guaranteed by
an agreement signed by the sides, which do not own the gas. Despite the fact that
Turkey demands and persists to get 15% of the gas passing through the pipeline.
It is stated, in the related article of the agreement (Article 3.3 of the Agreement)
that “50% of the gas passing through the pipeline will be offered to the project
partner companies as a priority, and if this is accepted, it will be given to them”.
In this case, approximately 2.5 billion cubic meters of gas is left for Turkey.
However, Turkey expected (during the negotiations with the sides that own the
gas) 8 billion cubic meters. Therefore, this priority expectation has not been met.
By this agreement, a “preferential” price is not received either. After all, it is
not possible for the sides that do not own the gas to give Turkey a more affordable price. In the sole article related to the issue (Article G of the Preamble), it is
“noted that” Turkey wishes to obtain gas with “more competitive prices” to be
able to develop its own gas market (Noting that...).
Finally, if the “one stop shop” principle in the Article 1.16 of the agreement is
taken into account, the authority for making contracts to purchase and sell the
gas to be transported, is granted to one sole corporate (Nabucco International
Company) from the entrance of the gas into the pipeline until the exit point
(Baumgarten). It is clear that this does not support the argument that Turkey
becomes a “hub” either and means that Turkey remains in the status of a transit
country.
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Source: BOTAŞ presentations, 2009, 2010

As it is seen, whatever the EU imposed on Turkey have been effective in all
three main issues that our country had different expectations for and in a sense
Turkey lost the game at this stage. However, in the final analysis, the NABUCCO
has lost ground in the time between the signing of the agreement and now.
This reduced the EU “victory”, so to say, to a “Pyrrhic Victory”6. The EU must
seek the reason for the loss of ground, even if partially, in its above mentioned
overbearing attitude. In my opinion, it is an extreme and unjust expectation that
Turkey, not having been able to obtain her own energy security, should be able
to provide it for the EU.
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Instead of an epilogue
As it is seen, Turkey is not an ill-endowed country in terms of domestic energy
resources. It is a country where oil and natural gas have not been explored
enough. Half of its 140 billion kWh hydroelectricity potential is still untapped.
However, a series of wrong practices that range from issuing licenses for hydroelectric plants with EIAs not in compliance with scientific criteria to disregarding
watershed planning, from miscalculating the “can suyu” (minimum amount
of water that must be left behind, not to endanger ecological balance) and
not implementing court decisions have put the use of this clean and domestic
resource into risk. The potentials of wind and solar energy much greater than
our country’s needs are waiting untapped. Energy is used in a very inefficient
manner. The OECD average of Gross National Product is achieved by spending
approximately twice the OECD energy average. An energy loss in distribution is
well above the acceptable levels.
Nevertheless, a discourse summarized as, “Turkey’s energy resources are
inadequate. The only solution is imports”, serves, with the narrow sense of the
word, the profiteering of a few companies, rather than providing energy security
for the country. This vicious cycle can be broken.
Europe needs Turkey for energy security. Developing the dialogue with the
EU through energy relations and integrating through joint projects are also to
the advantage of Turkey. Here the issue to be considered carefully by both sides
is how “mutual benefits” will be provided. Imposing an agreement with only
one side winning, would not only be unfair and useless, but could be choking the
life out of a necessary and beneficial cooperation.

6

A Pyrrhic victory means one that is won as a result of very big losses. Between the years
280 and 279 BC, Pyrrhus of Epirus attacked Rome and sacrified everything he had to win
the war. At the end, Pyrrhus won the war, but lost all of his army supported by eight units
of elephants. He won the war, but there was not more than a few pillagers left from his
army. It is said that after this victory, Pyrrhus said, “My God, do not ever give me such
a victory again”. A “Pyrrhic Victory” is used to describe a triumph doomed to become a
defeat. Referring to this event, any battle won in this way is called a “Pyrrhic Victory”.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pirus_zaferi
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The conflicts lived during the NABUCCO Intergovernmental Agreement
process is the simplest example of this. Despite the agreement being promoted
in our country with a campaign deceiving the public, it did not in fact meet any
of Turkey’s expectations. Beside the other reasons and as an inevitable consequence of this, we can say the possibility of the NABUCCO being realized is
further weakened, compared to the situation before the agreement was signed.
I think it is useful to make a reminder to our real friends in the EU. I have also
repeated this in some previous presentations. I hope they did not misunderstand
me. Let us please remember an announcement of vital importance, made just
before take off in a plane, an announcement we do not listen to very carefully,
because we usually take it for granted: “If you are traveling with children, or are
seated next to someone who needs assistance, place the mask on yourself first,
then offer assistance” (Note: I have used the English version thinking that it may
be misunderstood in Turkish!!). How could a country that has not been able to
provide its own energy security can help others? It is useful not to forget that we
are all in the same plane...
In my opinion, Interconnector Turkey Greece Italy (ITGI) project is much
closer to completion than the NABUCCO. We may find consolation in saying
that “This too will be a project that joins Turkey and the EU member countries”.
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Energy security in Turkey and in
the EU

NABUCCO: A pioneering project and a tremendous opportunity
The issue of gas supply security is probably one of the biggest challenges that
Europe will have to cope with in the energy sector in the coming years. Demand
for natural gas in Europe will continue to rise and indigenous production will fall.
Further broadening of natural gas supplies – the key word here is diversification –
and the creation of new transit routes are therefore of the utmost relevance.
Europe will need to import this gas, to make up for dwindling indigenous
gas resources. According to estimates from the International Energy Agency,
demand for natural gas will rise from the current level of 500 bcm (in 2010) to 620
bcm in 2030. Acquiring new sources and suppliers of gas is therefore the right
thing to do.
In turn, Azerbaijan, Turkmenistan and Iraq are developing new gas fields and
raising production. These are the world’s richest natural gas regions and taken
together, their reserves are significantly larger than those of all the other regions
of the world combined.
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An intricate multinational project
Nabucco is by nature an intricate multinational project. It will import natural
gas to Europe via a completely new transit route, using new supply sources: the
Caspian region and the Middle East. The first deliveries are expected from 2015.
Nabucco will cross five countries –Turkey, Romania, Bulgaria, Hungary and
Austria - and currently has six shareholders, each holding an equal share. These
are: BOTAS in Turkey, Bulgarian Energy Holding in Bulgaria, MOL Group in
Hungary, OMV Gas and Power in Austria, RWE Supply and Trading in Germany,
Transgaz in Romania.
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Planned course of the Nabucco Pipeline

The strategic objectives of the Nabucco Pipeline project are to open a new gas
supply corridor for Europe and deliver gas from alternative sources to enhance
the security of supply. This will in turn reinforce the transit profile of the
countries along the route and strengthen the role of the gas pipeline network
of all Nabucco partners by connecting to the European gas distribution system.

Detailed and elaborate preparations have been underway for a few years now
looking at the detailed planning, preparing for the environmental and social
impact assessments and putting together pre-qualifications ahead of the tenders
for construction materials.
The current investment costs for Nabucco amount to EUR 7.9 billion, which
will be raised from the shareholders, international financial institutions, export
credit insurance companies and the commercial banking market in accordance
with internationally recognised social and environmental standards. 30% of the
investment will be provided by the shareholder consortium and the remaining
70% by lenders. Nabucco marked an important step in September 2010. At this
time, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the
European Investment Bank (EIB) and the World Bank subsidiary IFC signed a
mandate letter in Brussels. This letter signified a formal commitment by the
banks to the project.
The signing of the mandate letter by the three International Financial Institutions (IFIs) marks the start of the appraisal process of the Nabucco project, a
required step towards a potential financing package of up to EUR 4 billion. The
final investment decision will be taken by the shareholders in 2011. Signing of
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Achievements to date

the loan agreements with the banks is also foreseen to take place during the
course of 2011.

What Nabucco brings to the market
Pipeline projects such as Nabucco, which open new sources for gas traders
and customers, are of crucial importance in terms of greater diversification
and market liquidity. Nabucco offers long-term transportation contracts with a
transparent tariff structure and third party access. That is an important incentive
for investors.

Important economic objectives enabled by the Nabucco Project:
Strengthening of competition.
50% of the pipeline’s capacity will be offered to third-party market participants.
Increased market liquidity.
Conclusion of long-term transportation contracts which have a positive
impact on the entire industry and strengthen the economy in each country.
Nabucco partners will receive the opportunity to connect their gas distribution systems to that of Europe.
Incentive for direct gas exchange between traders and thus the establishment of new business opportunities.

Christian Dolezal Energy security in Turkey and in the EU

Next steps
Looking ahead to the end of 2010 and into 2011, the next steps for Nabucco are:
Both progress and sentiment to date has been very positive and we do not
foresee any issues with securing gas supply for the pipeline.
The signing of the Project Support Agreements;
the start of the open season process;
the financial investment decision by the shareholders and
the financial close decision.
Gas supply contracts are being negotiated by the shareholders and there is
already strong interest, confirming the positive results from the market survey,
which was completed in 2008. What became apparent in the results were the
strong demand for natural gas from the Caspian and the Middle East regions and
the demand for transport facilities being twice as high as Nabucco’s 31 bcm/y
capacity.
The survey demonstrates strong demand for Nabucco capacity
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Result - Market survey 2008 requested capacity in total

As shown on the graphic below, gas reserves in the region are very high and they
are largely unexploited to date. It is also clear there is a strong will from governments in region and larger international players alike to get gas flowing out of the
Caspian and Middle-East regions and towards the European markets.

Source: Nabucco Gas Pipeline - Caspian, Middle East and Egypt; BP, 2010
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Gas reserves in the Caspian and Middle-East regions

Construction of the pipeline
Nabucco is at a crucial and most interesting time in its development with 2011 set
to be a very busy year in terms of final preparation before the start of construction that is expected towards the end of 2012. There will be two feeder lines, one
to the Turkish/Georgian border and one to the Turkish/Iraqi border. These will
link up to Baumgarten – the European gas turntable - in Austria. Eventually,
there will be 11 compressor stations along the route, which will guarantee the
transportation of a total of 31 billion cubic meters with a maximum pressure of
100 bar over 3,900 kilometers.

Conclusion

Christian Dolezal Energy security in Turkey and in the EU

Nabucco constitutes a unique opportunity for Europe to open up its gas market
to new and diversified sources of gas. Negotiations for gas supply contracts are
ongoing and being led by the shareholders and the buzz is quite intense. This
is definitely something to watch over the course of the next six months as the
dynamics within the region are changing with a lot of impetus on growing
relationships with neighboring regions. Access to European gas markets create as
big an opportunity for the Caspian Region as the supply of Caspian and MiddleEastern gas creates for European consumer markets. Russia will continue to play
an important role as a gas supplier to Europe. However, the southern corridor
between the Caspian region, the Middle East, Turkey and Europe will be the
symbol of a new and viable partnership. Or as the president of the European
Commission, José Manuel Barroso put so succinctly: “Gas pipes may be made of
steel, but Nabucco can cement the links between our peoples.”
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Russian way for energy security
in Europe
Having moved to the forefront of international relation in the middle of the 2000s,
energy sector still remains pivotal in the world economy irrespective of the world
crisis and relaxation of the price pressure. Climate factor, tightly linked to the
energy sector, has enhanced the significance of the latter, not allowing it to shift
to the middle ground. It seems plausible that next decades will be defined by
energy. Energy will be a leader in the innovation process that shapes the demand
for innovation in many world economy sectors based on energy consumption.
Notably, energy generates demand for innovation in other sectors as well, and
their development is confined to reduction or more effective energy consumption. Examples of both are abundant: be it new turbines in traditional generation
or technologies of extraction methods of energy stock that are getting more and
more complex. On the other side, we have new energy efficient materials, developments in non-traditional and renewable energy and other.

Source: Eurostat, FSSS
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Russian energy sector – reserves and production and Russian export to Europe, 2009

Sergei Agibalov Russian way for energy security in Europe

Being a large producer and supplier of energy resources, for obvious reasons
Russia is a participant in various energy debates with consumers of its resources.
To grasp on the essence of the energy security of the European region it is of
key importance to understand processes that take place within Russia, and it is
exactly the subject of this article.
Price for energy resources has gone up in the whole world, and demand for
them has increased as well, and both of these factors have generated concern
on the part of importing consumers of energy. Notions of energy security and
diversification just appeared in the 70s and 80s, then very few experts used them.
Today they are common jargon of almost all players – journalists, analytics,
politicians, and outside observers. In the 2000s these terms acquired new
content, and the terminology expanded as well. Primarily “energy security” was
used, then “security of supply” appeared, and then “security of demand” was
prompted by suppliers. A bit later a new term was suggested - “reciprocity” but
it was not to last.
The European Union is one of the major energy consumers in the world. At
the same time it is also a largest importer of energy resources. Rise in world prices
for energy resources that dates back to the 2000s took place in a completely
different setting than the price crises of the 70s-80s. Then European countries
became much more dependent on import while supply geography changed
significantly. About the same time new players – large companies, often state
run, from developing countries, emerged. Many of them possessed considerable
financial resources and were focused on international expansion, and in many
ways – on consumer markets.
The tide of oil and gas profit expansion turned suppliers of energy resources,
oftentimes developing countries or countries wmilitaith emerging markets that
in the past were confined to the role of serving developed countries, into leading
players in the world economic arena. Almost all exporting countries significantly
expanded their social programs and launched modernization projects seeking
to use oil upsurge to create less oil dependent economies. In Russia this process
came very handy to many. The first wave of post-default economic rise, based on
import substitution and enhanced capacity utilization, by then had almost come
down. The golden oil rain made it possible to live large, and offer rise in salaries
and pensions avoiding the hassle of structural reforms. Energy earned special
value in the international arena even more because for previously used instruments, such as military and technical confrontation, space and nuclear spheres,
either were severely worn out or lost priority as new realities emerged.
Transformation of relationships in the energy sphere between Russia
and other post-Soviet countries that effected the energy development in the
European region played a peculiar role.
Export of fuel and energy stock always was a considerable share in the entire
Russian export. However, in the 2000s when prices for energy stock rose significantly, horrendous sums of money came into play. Quite naturally, question was
raised about “optimization” of export profits. Solution was simple. Oil market
35
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trends were more than positive: extraction and export and prices for oil rose,
flow of exports gradually was redirected towards growing internal port capacities. The government even introduced custom fees for the sector modernization
(to stimulate oil refinement and oil products export). The result of this policy
was only a significant rise in the amounts of primary processing and minimal
changes in secondary processing. Subsequently, export of oil products included
oil residue and low quality diesel fuel.
The situation was different in the European gas market and could be called
“gas fever”, there wide opportunities for supply optimization were offered too.
Almost in entire Europe majority of new projects in electricity generation were
built on gas. Significantly lower cost of capacities of gas power stations and,
in fact, twice as less time required to build them as compared to coal power
stations, as well as environmental friendliness of “the blue” fuel practically left
no chance for coal. Spot prices for natural gas at different times were shocking
for consumers but hailed by suppliers. Having said this, the forecast for the
European market development was for the demand to rise up to dozens and
hundreds of billions of cubic meters, and they promised growth in volume distribution almost for all suppliers. In other words, prospects were very bright with
only one question remaining - where will the gas come from? Solution was very
simple – get gas from those who pay little for it or make them pay more.
The 1990s left the heritage of moderate prices for natural gas import set for
the CIS states. Gazprom announced that it provided Ukraine with gas at $50
per ccm. Up till certain moment everyone was all right with the arrangement:
Gazprom’s gains from export to Europe increased, and internal market prices got
indexed as well. Personal interests were met too: many different intermediaries
partook of gas supply to Ukraine in those years. Yet, by the mid 2000s it was quite
obvious that Russia’s policy towards CIS states, and primarily to Belarus and
Ukraine, does not earn much tangible dividends. In political sense, integration
process halted, or not only that, more and more of the CIS states turned their
attention to the EU and USA.
There was nothing to report in terms of success in the sphere of economic
cooperation. There was some increase in sales turnover, yet it was somewhat
one-sided – growth happened only in the export of commodity goods from CIS
to Russia rather than the other way round. And in foreign markets they were
often competitors with Russia.
Thus, Russia had no moral obligations in terms of gas support of CIS
consumers and within Gazprom they spoke with increasing urgency of the
need to move to market relations. The electoral victory of the orange coalition
put an end to the longstanding phase of subsidizing the neighbors. Yet that
became rather a reason for timely revision of relations in the gas sphere, and
the true reason for the change was hidden in costs of the subsidies that were
too high. Even with the European transit rate for the Ukrainian territory in place,
Gazprom’s lost benefits approximated over $3bln in 2003-2004, and only in 2005

they were almost $6bln. And the friendship was put to an end, albeit the image
was hurt somewhat.
Ukraine resisted the gas price rise as much as it can. Industry lobbyist
competed in threats of the collapse of the Ukrainian economy. Against that
background the voices of experts who indicated the country was in a typical trap
of low prices and ineffective energy use were left unheard.
Nevertheless, the further gas price rise did not straighten out the outstanding
discrepancy with the European net-back price. In 2008 when the price exceeded
$470 and Ukraine imported it at $180 Gazprom’s lost benefit comprised about
$11bln, yet after series of gas wars no one considered it a Russia’s concession.
The final battle of the winter 2009 cost Russia a serious blow to the reputation
and yet it brought Russia closest possible to the European price.
Transit crisis with Belarus and Ukraine determined Gazprom’s interest to
build new gas-main pipelines bypassing through to negotiate transit countries.
New construction projects called for considerable financial resources and investments into gas transportation became a major budget line in Gazprom’s capital
investments.
The longer it took to complete projects for different complexity considerations and the more expensive materials and equipment got, the higher projects’
overall value rose. Thus, for example, the stated value of the Nord Stream
(offshore pipe only) increased from €5bln to €8,8bln. The South Stream gas
pipe proposal sets a new price record ‑ its approximate value in 2010 was set as
€15,5bln
Gazprom’s capital investments by activity types
Unit

2000

2004
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2006
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2009

0.8

3.1

5.2

7.1

5.6

7.7

6.6

1.7

2.7

3.3

5.5

7.2

9.5

8.2

1.3

1.0

1.4

1.7

3.6

4.8

3.6
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3.9
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14.2
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100
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100

100

100

Transportation
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Refining, Distribution
and Other

Production
Refining, Distribution
and Other
Total

Bln
Euro

%

Gazprom

In total Gazprom will invest into new gas-main pipelines in Europe around
€30 bln. On the one hand, the amount is horrendous and exceeds manifold the
amount of investments required to modernize the Ukrainian gas transportation network. On the other hand, construction of the Nord Stream is justified
in mid- and long-term. It is expected that gas consumption in the Western
37

1

38

EU energy trends to 2030 — UPDATE 2005, Directorate-General for Energy and Transport,
European Commission, 2006; EU energy trends to 2030 — UPDATE 2009, DirectorateGeneral for Energy, European Commission, 2010

Turkey in Europe Energy security in Turkey and in the European Union

Europe will increase while internal extraction will dwindle1. This being said,
the current capacities of gas supply to this market – the Yamal-Europe pipeline
and Beltrasngas system are used to their practical maximum. In this context
prospects for the growth of Russian gas supply are quite high. Also, the project
will minimize transit risks associated, to name, with Belorussia.
At the same time, as the project evolved, its economic effectiveness decreased.
Specifically, in order to improve attractiveness to European partners, Gazprom
allowed for quite advantageous terms for gas pipeline use. There are some
constrictions with connecting the gas pipeline with Russia’s current gas transportation network. At the same time, the economic crisis shattered the economic
growth of Europe, which resulted in cuts in natural gas consumption.
Now, when the new phase of the project is ready for kick-off in 2011, the “gas
present” and future do not appear as attractive as they did back in 2005 at the
onset of the project dynamic phase. Thus, according to the European Commission forecast produced in 2005, overall amount of pure import of natural gas will
constitute 431bcm by 2020, and will come to 438bcm by 2030. In 2009 forecast
the same parameters are reduced to 351 and 363bln cubic meters respectively.
This shrink of the prospect market by 20% is not to Gazprom’s advantage,
especially if the return on the project investments will take longer then10 years.
In the nearest future complete use of the current capacities will become an
issue. Gazprom’s representatives claim that all Nord Stream gas supply has been
already contracted or is obligated. Should import to the EU not increase significantly, the company, perhaps, will redirect part of its supply from the current
capacities located in Belorussia and Ukraine. Given the fact that the current
transit rates in Belorussia are relatively low and Gazprom contributes to the
capital of the gas pipeline operator, such redirecting moves, though forced (in
view of possible sanctions) don’t make the company strategy look rational at all.
Unlike the Nord Stream, the other strategic project of Gazprom – the South
Stream pipeline raises even more questions. With the value as stated today, at
least for its sea component, it will be quite difficult to recover more than in
10 years even if its capacity of 60bcm per year will be fully used. On the other
hand, demand is changing. Earlier transit rate in Ukraine was not high, but in
2010 it exceeds $2.8 (per 1000 cubic meters every 100 km). Gazprom will pay
for its natural gas transit across only Ukrainian territory in 2010 around $2.7bln
(approximately for 98bcm).
Pumping 60bcm per year through the Ukrainian gas pipeline network in total
of 10 years at current prices will cost Gazprom over $16bln. Given such figures,
capital investments into the South Stream do not look so high any longer. And
given the fact that Gazprom as the key shareholder of the project operator will
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become the key payee for transportation of its own gas, it seems much more
sensible to pay itself rather than to Ukraine.
Obviously, it would be an ultimate substitute to the South Stream for
Ukraine to modernize its current gas transportation capacities and for Gazprom
acquire control stake of the Ukrainian gas transportation company capital. But
here many swords have been crossed already. Some first agreements on joint
ventures to manage gas transportation capacities between Russia and Ukraine
go back to 1995.
The agreement on the consortium creation was reached among L. Kuchma,
V. Putin, and G. Shchroeder in 2002, and a year later it was officially established
on a parity basis between Russia and Ukraine. As is known, no results were
produced, and to a large extent due to Ukraine’s unconstructive position. More
so, the issue of transit is only one out of many other issues on the agenda of
reforming country’s energy sector. Reform recommendations were drawn ages
ago, both by different expert groups and international organizations, the World
Bank2 and International Energy Agency3 among them.
Obviously, the South Stream project puts first Ukraine into a disadvantageous position. However, it would conceal half of the complexity of the issue
to say that in overall terms the project is in favor of the energy security of the
European Union because it minimizes risks and expands opportunities for
managing gas flows, while the project’s high value and loss of the transit are only
the investor’s (Gazprom’s) and Ukraine’s headache.
For Ukraine loss of significant portion of transit (up to half of the current
level) will not suggest so much lowering its status of a transit country as significant loss of transit payments that should be directed towards the network
modification. Under this scenario, the system that was built 27 years ago will
deteriorate aggressively. And since substantial volumes of gas (around 40-60bcm
per year) will be transported to Europe via the Ukrainian network even when
the South Stream is up and running, any functional disorders may turn up as
tough challenges to the uninterrupted supply of consumers in the European
gas system. Thus, it is up to three stakeholders – Russia, Ukraine, and the EU to
arrive at a ultimate solution to the Europe’s energy security provision.

2
3

Gas reform in Ukraine : monopolies, markets, and corruption, 1998, World Bank; Ukraine:
Challenges facing the gas sector, 2003, World Bank
Energy policies of Ukraine, 1996, IEA; Ukraine: Energy Policy Review, 2006, IEA
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Nuclear energy - an option for
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Moderation: Rebecca Harms, Co-President Greens/EFA Group in
the European Parliament, Germany

Nuclear energy an option for Turkey?

In our programme we ask the question, Is nuclear energy an option for Turkey?
- it is a very banal question that virtually answers itself during green conferences,
because traditionally the Greens are against nuclear power. One of the reasons
why all over the world but particularly in Europe the Greens became strong
surely was their resistance to nuclear power and their commitment to a sustainable provision of safe energy in the future since many years.
Is nuclear power an option for Turkey? If Turkey is interested in having a
high risk technology from yesterday, and wants to open up a new round for this
outdated technology, then it is an option indeed. But in its own interest Turkey,
should not go down that path. The government is being approached by some
major companies such as Areva, Westinghaus, Siemens and Rosatom (Rosatom
is a smaller company, a 100% Gazprom subsidiary). These companies hope
to become rich on government subsidies for building nuclear power stations.
Turkey should not give in to these.

Rebecca Harms Nuclear energy - an option for Turkey?

Renaissance of nuclear power in Germany?
I am very often asked about a possible nuclear renaissance in Germany and I
am very aware of the fact that Germany is very often quoted as a country, which
apparently has chosen to get back on board the nuclear train. The federal
government’s decision in the international and European nuclear energy debate
is very often misinterpreted. This is something that I would like to clarify here:
The German government has decided that no new nuclear plants will be built.
If the government was to decide building new nuclear power plants, they
would ask people simply to vote them out of power. Neither the Christian
Democratic Party nor the Christian Social Union in Bavaria and not even the
Liberals would dare to speak out positive in terms of the building of new nuclear
power plants, because they know that would give rise to massive outburst of
disgust in Germany.
You might know that they are planning to build a new underground railway
station in Baden-Württemberg and that created ructions. If they were then going
to discuss the building of new nuclear power plants then I can’t imagine what
would happen - nobody dares to go down that path.
43

What the German government is looking at though, and this is bad enough, is
the extension of the working life of old nuclear power plants. Those were initially
planned in the 60s, later the 60s and 70s they were built. Basically this means
that without major new investments, the big energy companies in Germany can
make an awful lot of money in a very short period of time through this lifespan
extension.
However, it is still totally unclear today, what will happen with the government decision, as opposition and federal states have brought the case in front
of the constitutional court. The majority of the Länder in Germany are against
this new legislation in order to extend the working life of nuclear power plants.
They are going to take this case to the constitutional court, because their interests have not been protected during the preparation of the law as they were not
able to express their position.
The only dead cert at the present moment in this dispute is, that everything is
absolutely unsure: If in three years time a different government comes to power,
the German energy companies would have to expect that everything that had
been promised to them now is withdrawn.
So if you need a country in Turkey that you can refer to for no renaissance
of nuclear power, Germany is still a good country to look towards. Yesterday I
read from a German news agency, that 80% of German citizen, who were asked
in a survey about protest against nuclear energy, said that it would be absolutely
essential to have protest against nuclear power and that the government should
not be allowed to push through its nuclear plans.

Why is there such stubborn protest in Germany, such a clear majority against
nuclear power? I think it is because Germans, Turks and many other countries
experienced what happened in Chernobyl. Still today, agricultural products from
the black sea coast in Turkey cannot be marketed without ongoing checks. Tea
from the black sea has gotten better values over the years but berries can still
not be marketed and as far as I know there is a major problem still with nuts.
This situation is ongoing 25 years from Chernobyl and it is not only like this
on the black sea coast of Turkey: there are similar cases in almost all European
countries from the Balkans to Scandinavia and in the UK, too.
For example in Wales sheep farmers until today can only market the products
after strict checks. Just imagine that, 25 years on after Chernobyl, from a catastrophe which happened thousands of miles away! Because of the Chernobyl fall
out, these products cannot be marketed without strict controls being implemented on them.
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The heritage of Chernobyl

The still unsolved issue of nuclear waste
Another reason for many of European citizen to have a negative stand on nuclear
power is nuclear waste. One figure explains why citizen are sceptical about
nuclear power. The figure was not presented by the Greens but by the US government: One million years - highly radioactive waste would need to be securely
stored for one million years.
I started many years ago to deal with nuclear issues, because there was
a planned storage dump for highly radioactive waste in my home town in
Germany. I think that that the question of secured storage of nuclear waste is
one of the major issues - it cannot be dealt with by the industry. Your country
can count its lucky stars that it is one of these countries that do not have these
storage points yet. If we look around the world at countries that have nuclear
waste, it is clear that there is no solution. Why should a country then choose to
get on to the nuclear train, with the nuclear waste that goes with it and cannot
be disposed of?

Rebecca Harms Nuclear energy - an option for Turkey?

Civil and military use of nuclear
The issue of military misuse of nuclear power needs to be discussed, too: Very
early on, Turkey addressed this. Misusing civil nuclear technology for military
purposes is something that also plays a role in the confrontation with Iran. I am
not sure if there are any positive experiences made by Turkey while tempting to
get Iran back on to a more positive track. But I am sure that Turkey is giving Iran
a very negative example without sorting out issues related to the risk of military
use.
What really disturbs me is that immediately after Turkey’s intervention in
Iran - where it attempted to act as a moderator and speak with Ahmadinejad and
all of his followers about the civil-military nuclear context - immediately after
that, the Turkish government signed a deal with Rosatom fro a nuclear power
plant in Turkey. Rosatom is the company that had expressed a civil nuclear
programme could be completed in Iran in the long run. It was hence a rather a
shaky attempt from Turkey to arbitrate on this issue, and the outcome, their own
Turkish programme with Rosatom, really further strengthens my doubts about
this programme.

Sustainable energy for economic growth in Turkey
Turkey has to make a clear decision, if it wants to invest in future sustainable energy projects and programmes, or whether it invests in a highly risky
technology from the past century. We heard that a huge renewable energy potential exists in Turkey. As financial resources from government and industry are
limited, it would be much wiser for Turkey not to invest in a high risk technology,
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but rather to develop consistent low-risk, environmental friendly and sustainable
forms of energy, together with a major savings and efficiency strategy.
This would mean that the boom other countries have experienced with green
technology could further boost Turkish economic growth.

Protest and legal issue in Turkey
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Tomorrow I will discuss with the Turkish minister of justice about protest against
nuclear power in Turkey and how the government is dealing with these. It is a
very bad sign that at the beginning of protests against nuclear in Turkey a major
case is being open against Greenpeace activists and others. On the other hand, it
is a good sign in the sense that the Turkish government is taking these protests
very seriously. As in other countries a close cooperation between the Greens,
other Member of European Parliament, and non governmental organisations is
key. As European Greens we are going to support the anti nuclear movement
in Turkey. But we are also going to present our good arguments for sustainable
energy strategies to the Turkish government.
Thank you! “
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The nuclear plants and a study
on the impacts on the Turkish
electricity market of building
a 5000 MWe nuclear plant in
Turkey

Summary
For Turkey, a developing country, continuous, safe and economical electricity
generation is an important issue. At the same time, as it should be with every
industry, electricity should be generated by taking into account its environmental impacts. The increasing demand, the effort for the economic utilization of domestic resources, and the natural gas import dependency make the
construction of nuclear plants an important alternative for Turkey. This is a study,
that briefly explains what nuclear plants are and seeks answers to the following
questions: Does Turkey need nuclear plants? What will be the impact on the
electricity market of building nuclear plants in Turkey. It includes the modelling
of the Turkish electricity market with the Electricity Market Complex Adaptive
System (EMCAS). As a result of the study, the electricity retail prices, the distribution of the fuel types used in generation, the carbon dioxide emissions, and the
role of the nuclear plants owner company in the market.

Şule Ergün The nuclear plants

Introduction
Nuclear plants are systems that continuously and safely transform energy
released by nuclear fission, to electric energy.
A nuclear plant resembles any thermal plant, except the reactor, where the
nuclear fission takes place. The energy released as a result of nuclear fission at
the nuclear reactor is transformed into thermal energy at the fuel rods and the
rest of the reactor. This thermal energy is then transferred by a coolant, which
either boils changing phase, and the generated steam is sent to a turbine; or
it warms up not changing phase and it is sent to a steam generator, then the
steam is sent to a turbine. Plants with steam generators have three closed circuit
47
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cooling systems. The water in the first circuit, that passes through the reactor,
does not mix with the water in the second and third circuits.
The products resulting in the fission are highly radioactive. Besides, the
fission can irradiate and cause the structural elements in the reactor to become
radioactive too. Therefore, the amount of radioactivity that could be released
from the nuclear plants to the environment, must be kept below a certain level.
All the precautions taken to protect the nuclear reactor workers, the local
people and the environment with its plants and animals, from the harmful
effects of the radiation that could be emitted, ensuring that the reactor works
safely, are within the scope of nuclear reactor safety1 .
Safety of nuclear plants are based on the “in depth-defence” principle and
the design and the analyses are made in this context. The “in depth-defence”
principle anticipates that the nuclear plant designs, include barriers against the
radioactive emissions and safety systems to protect their integrity/strength.
The first barrier infront of the radioactive emission is the nuclear fuel
itself. Since fission takes place at these fuel rods, the radiation and radioactive
substances that come out as a result of fission are kept in the ceramic structure
of the fuel. The second barrier infront of the radioactive emission is the cladding
made up of alloys resistant to corrosion, mechanical load and radiation.
Nuclear fuels are surrounded by the coolant and/or moderator and are
placed in a durable steel container called a “pressure vessel”. The 3. and 4.
barriers infront of the radioactive emission is the coolant and this pressure vessel.
The last barrier infront of the radioactive emission is an approximately 1.0 meter
thick prestressed concrete reactor vessel that contains the reactor and the auxillary systems. The reason why the Chernobyl accident, that took place in 1986
in Ukraine, caused grave consequences because of the radioactive emissions, is
the lack of this last protective barrier, the reactor vessel. Another property of the
reactor vessel is to protect the reactor from external agents2.
The defence-in-depth principle involves also designing the safety systems
that would protect the strength of the above mentioned barriers. The defence-indepth principle requires that these safety systems are diverse, dependable and
have back-ups. These safety systems at the nuclear plants must involve active
systems (put online by the reactor operator or automatically) or passive systems
(put online by themselves to prevent the accident from getting more serious).
The design of a nuclear plant, especially the design of safety systems, takes
into account the worst possible accident and it is based on preventing radioactive materials from being released to the environment as a result of this accident3.
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The safety of nuclear plants, at every stage, from its design to the decommissioning, is conducted within the frame of a safety culture. According to the safety
culture, safety must be above everything; the establishments and the institutions
involved with nuclear safety must give priority to safety as they are setting their
structuring principles. Opportunities and freedoms must be provided in order to
have the workers ask their questions about safety, to question the organisation
and other workers if needed, to make suggestions for improvement. The safety
culture provides and supervises that quality control, quality assurance, necessary maintenance and repair are realized without negligence. While positive
behaviours in the frame of the safety culture are rewarded, behaviours to the
otherwise may be punished. Practicing safety culture is the responsibility of the
management of the relevant establishment or institution and it aims to prevent
human errors.
As it was mentioned in the summary, in the study presented here, the
Turkish electricity market is modelled and the impacts of the adding nuclear
plants to the market is examined.
The Turkish electricity market is going through a period of change. The
market is going to be liberalized soon in line with the plans made. There will be
many factors in the liberalized electricity market which will make the market and
the behaviour of the actors in the market complicated.
In line with the aim of this study, the complexity of the market should be
modelled carefully for studying the impact of the nuclear plants on the electricity
market. In order to do this, the Electricity Market Complex Adaptive System
(EMCAS) program is used in the study4.
EMCAS software is developed to make the simulation and analysis of the
electricity markets restructured at the Argonne National Laboratory. The
software models the electricity markets in a complex and adaptive way. This is
done by using the methods of artificial intelligence and neural networks. The
market actors are modelled as independent and learning agents of the adaptive
system. It models via EMCAS the physical, commercial, supervisory agents of
the electricity market, their decisions and experiences. The above mentioned
agents have been shown in Figure 1.

4

Argonne National Laboratory, Electricity Market Complex Adaptive System (EMCAS)
User’s Manual, Chicago-ABD (June 2006).
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There are five layers in the graph. The top is the regulator layer. Above the regulator layer there are
three layers related to trade. Top trade layer has elements of regulations, middle one consist of production and demand side and the third one has representatives of distribution and transmission. There
is a physical layer at the bottom of the graph, which has transmission lines, producers and consumers.

As it is shown in Figure 1, some market agents could have both physical and
commercial roles in the market.
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Figure 1. EMCAS system and layers

EMCAS Turkish electricity market model
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In this study, Turkish electricity market is modelled for 2017. The year 2017 is
chosen for the modelling since it is the year the nuclear plant may go online.
For the Turkish market the agents for:
Generation
Transmission
Distribution
Retail
System Operation
Regulation
are identified.
To complete the modelling of the market, development and change hypotheses are made for the parameters listed below:
Expansion of Generation Capacity: The capacity expansion report of the
Turkish Electricity Transmission Company (TEIAS) is used for this. This
report is used for the plants planned to be built by 2017.
Demand: Demand projections produced in a project made for the Scientific
and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) are used for the
demand projections, and low, projected and high demand projections are
obtained5.
Fuel Prices: The fuel price projections of the US Energy Information Administration are used in this study. It is accepted that the price of the nuclear
plant fuel uranium is going to be rising at the same rate as natural gas. It
is accepted that the price for the domestic coal is going to follow the rising
trend in the past6.
Carbon dioxide emissions: It is accepted that in 2017 all fosil fuell plants will
be using clean production technologies. For the CO2 emission data of the
plants, a thesis prepared in the Middle East Technical University is used7.
There is a limitation to the number of agents that can be modelled for the
EMCAS program that is used in this study, that is why the generation agents in
the Turkish electricity market are grouped. In Figure 2, generation agents and
the Turkish model is shown. The wind energy plants to be added to the generation in Turkey are also added to the model.
As it can be seen in Figure 2, transmission lines are also identified in the
Turkish model.

5

6
7

AYDINALP-KOKSAL, M., Bilgic, M., Girep, C. P., Turker, L., Yuk Dagitim Bolgelerinde Saatlik
Kisa ve Uzun Donem Elektrik Ihtiyacinin Modellenmesi (Modelling of the Hourly Short and
Long Term Electricity Need), TUBITAK 1001 Research Project 108M200, Ankara, (2009).
U.S. Energy Information Administration, Independent Statistics and Analysis, http://www.
eia.doe.gov/, (2010).
ARI I., Investigating The CO2 Emission of Turkish Electricity Sector and Its Mitigation
Potential, (Master Thesis), Middle East Technical University, Ankara, (2010).
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After the Turkish model is completed, different market scenarios are
examined in the frame of this study. These scenarios are summarized below8:

Demand – Low Demand, Medium Demand, High Demand
Reference Scenario: The scenario prepared with the TEIAS Capacity Projection
Report of the total installed capacity of 2017.
Natural gas Scenario: An extra 5000 MWe of natural gas capacity was added
to the total installed capacity of 2017 Reference Scenario.
Lignite Scenario: An extra 5000 MWe of lignite fired thermal capacity was
added to the total installed capacity of 2017 Reference Scenario.
Nuclear Scenario: An extra 5000 MWe of nuclear capacity was added to
the total installed capacity of 2017 Reference Scenario. When this scenario was
prepared, the investment cost was taken into account.

Analyses
In this section, from the above listed scenarios, the analyses related to the Reference Scenario and the Nuclear Scenario are shown.

8
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Figure 2. EMCAS Turkey Model 2017

Figure 3. EMCAS 2017 July reference scenario and analysis for projected demand

X-axis= hour, y-axis= MWh.
Pointed lines at the top are indicating the time when the demand is not met.

Figure 3, shows the demand and if the market can meet the demand or not,
for the Reference Scenario in the case of the projected demand. As it is seen
in Figure 3, it is observed that, during the month of July 2017 (modelled in this
study), when the demand was intense, there were situations where the demand
could not be met.
As one can guess, with the Nuclear Scenario the problem of not being able to
meet the demand disappears.
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Figure 4. EMCAS 2017 July price analysis for the projected demand

X-axis= hour, y-axis= Turkish Lira/MWh.
Blue= reference scenaroio, pink= nuclear scenario.
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Figure 4 shows the locational marginal prices estimated as a result of studying
the Reference and the Nuclear Scenarios for July 2017 in the case of the projected
demand. In the figure, the hourly prices are shown. As it is seen in Figure 4,
the locational marginal price in the Nuclear Scenario has fallen down, so the
marginal price that the consumer is going to pay to buy electricity has decreased.
Figure 5 and Figure 6 shows, for the projected demand, as a result of the
Reference and Nuclear Scenario analyses, the types and the amounts of fuel
consumed for electricity generation, for 12 July 2017, when the demand is
estimated to be the highest. As one can see in the figures, the natural gas and
fuel-oil fuel consumption decrease as the nuclear plant goes into operation.
Domestic resources have started to be consumed economically too. It is seen
that as the nuclear plant comes on line, the natural gas dependency is reduced.
Figure 5. Hourly generation according to fuel type (Reference Scenario – Projected Demand)
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X-axis= hour, y-axis=MWh.
Fuel types (from left to right); imported coal, lignite, hard coal, fuel-oil, gas, hydro and wind.
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Figure 6. Hourly generation according to fuel type (Nuclear Scenario – Projected Demand)

X-axis= hour, y-axis= Turkish Lira/MWh.
Fuel types (from left to right); imported coal, lignite, hard coal, uranium, fuel-oil, gas, hydro and wind.

The changes in the carbon dioxide emissions projected, as the nuclear plants
come on line in the electricity market, are shown in Figure 7. This figure shows
the changes in the carbon dioxide emissions for the Estimated High, Projected
and Low demand in percentages. As it is also seen in the figure, in the case of
the projected demand, when the nuclear plant goes on line, carbon dioxide
emissions in Turkey due to electricity generation will be reduced 15%.

Şule Ergün The nuclear plants

Figure 7. Nuclear scenario the decrease in CO2 emissions

X-axis= day, y-axis=ratio (%).
Purple= high, green= projected and blue= low.

Figure 8 shows the result of the analysis of how much profit the Turkish Electricity
Generation Company (EUAS), presumably the owner of the nuclear plant, will
make, as the plant owner or not the plant owner. As one can see in the figure, the
company that owns the nuclear plant, increases its daily profit by 20%.
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Figure 8. Profit of the company that owns the nuclear plant in the case of projected demand

X-axis= day, y-axis=TL (Turkish Lira).
Blue= EUAS, red= EUAS before owning NPP.

As a result of the comparison between the Reference Scenario and the Nuclear
Scenario prepared in EMCAS Turkey 2017, the Nuclear Scenario analyses show
that the addition of nuclear plants to the Turkish Electricity Market will lead to;
a decrease in Locational Marginal Prices,
a decrease in CO2 emissions,
profits for the company that owns the nuclear power plant,
a decrease in the use of national resources because nuclear plants are baseload,
an increase in economic life of domestic coal reserves,
a decrease in natural gas demand as a result of increasing fuel diversity.

Annex
This study is supported by The Scientific and Technological Research Council of
Turkey (TUBITAK) and HAVELSAN.
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Results

SABAHAT ASLAN, Spokesperson of the Mersin anti-nuclear platform

Why are we against
nuclear plants?

Nuclear plants have the technology for producing nuclear energy and nuclear
weapons. Nuclear energy began to be used in 1951, after the scientists split the
atom in 1939 and the atomic bomb was invented by the US-Canada partnership
in 1945.

Sabahat Aslan Why are we against nuclear plants?

The raw material for nuclear plants is uranium
Nuclear plants, while processing the uranium, turn it into highly radioactive
waste through nuclear fission.
While, until the Chernobyl accident, there was a dominant view nuclear
plants have no problems and they are safe, after the disaster it was understood
that everything about this technology was an illusion. Nuclear plants had their
golden age in the 1970s and it was said that they would save the humanity and
the civilization, with promises of energy too cheap to meter. Today, the humanity
is going through a struggle to get rid of them.
Moreover, it has been experienced and scientifically accepted that nuclear
energy is non-renewable; it is the most expensive energy generation technology
in terms of the investment, operation and decommissioning costs; it is dependent on foreign sources in terms of fuel and technology; its radioactive waste
problem has not been solved yet; it is the most dangerous energy generation
technology in terms of accidents and risks; it disturbs the ecological balance.
There is no way nuclear plants can be scientifically advocated as radioactive
waste remain hazardous for millions of years and it is not yet possible to build
permanent repositories throughout the world. People can loose their lives and
environmental damage can occur due to a possible accident like Chernobyl or a
radioactive leak; plant maintenance and safety costs exceed the building costs.
Due to these reasons, the world is now starting to give up nuclear plants.

Examples from some countries that gave up nuclear power
There are no nuclear plant orders in Canada and the US since 1978, in Germany
since 1982.
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France had a moratorium on its nuclear program between 1997 and 2010.
Austria shut down its only nuclear plant, which was completed in 1978
without ever operating it.
A nuclear plant completed in Philippines was not operated because of
thousands of engineering mistakes and safety issues.
Brazil gave up its nearly completed second nuclear plant and the third for
which it spent 1.1 billion dollars.
As a result of a referendum in 1980, Sweden decided to shut down all its
nuclear plants which generated 46% of its electricity in 20101·.
Italy abandoned its nuclear plants as a result of a referendum on November
1987 and shut down four nuclear plants including the 70% completed Montalto
di Castro.
Spain and the US each shut down three reactors completed in 1984, without
ever operating them.
Denmark, Greece, Ireland, Luxemburg, Austria and Portugal do not use
nuclear technology for energy generation.
Apart from using energy productively and efficiently, these countries invest
in generating their electricity from solar, wind, hydro and organic wastes.
Attempts to build nuclear plants have been accelerated, to make room for
the narrowing markets of the nuclear lobby and to find a repository for its wastes.
Even though preparations to build nuclear plants which showed up in the
agenda these days are put forward as discussions originating from our country’s
“energy needs”, the nuclear lobby, left without jobs in the world, has been
imposing - with its thirst for profit - the nuclear plants on our country as a political choice.

If we consider the accident in Chernobyl also, the dangers of nuclear energy are
too many. Therefore, its safety costs increase the building costs many times over.
The technology, raw material and all the employee of the nuclear plant will be
brought from foreign countries. Investment, generation, operation and decommissioning costs are very expensive. For example, while the electricity generation cost per kWh in the hydroelectric plants is 0.05 US cents, in coal plants 2.5 –
3 US cents and in natural gas plants 4 US cents, the average cost in nuclear plants
is 7.2 US cents.
The cost for isolating radioactive waste, cost of decommissioning of reactors
reaching the end of their lives, expenditures due to accidents and public health,
human and environmental costs that may arise, are not included in this 7.2 US
cents.
1
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A note from the editor: Swedish government announced an agreement allowing for the
replacement of existing reactors, effectively ending the phase-out policy on the 5th of
February, 2009.
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Nuclear energy is expensive and dependent on foreign sources

Under the government’s agreement, signed with the Russian Federation, for
building and operating the nuclear plant in Akkuyu, all the technology and raw
materials for the nuclear plant will be provided by Russia. Moreover, Russia will
sell the generated electricity for 12.35 US cents per kWh, VAT not included, for
15 years with guaranteed purchase. Turkey will pay Russia 71 billion US dollars
even though our country does not need nuclear plants.

Nuclear technology and nuclear weapons cannot be acquired by having a
nuclear plant

Sabahat Aslan Why are we against nuclear plants?

To expand their market, which shrunk after the Chernobyl accident, the nuclear
lobby is putting political pressure on underdeveloped countries in order to sell
them their outdated leftover technology marketed as “nuclear weapons”.
The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), which came into force on the
5th of March 1979 to limit the nuclear weapons in the world, was also signed and
ratified by Turkey on March 1979. Since the operation of nuclear plants are under
the supervision of International Atomic Energy Agency (IAEA), it is not possible
to have nuclear weapons without the consent of other countries, especially the
US. The “Global Nuclear Energy Partnership” program that the US is trying to
develop and Turkey is a party, a country that has a nuclear plant will not be able
to buy uranium or process its own uranium in its own plant.
Thus, bringing enriched uranium to the stage of building nuclear weapons
will be precluded. Nuclear fuels can only be manufactured in countries having
nuclear technology, like USA, France, UK, Germany, Canada and Russia and they
will be stored at the Nuclear Fuel Bank in order to be sold from there. Having
a plant, with the fuel, technology and all the personnel entirely obtained from
foreign countries, does not mean to possess nuclear technology. Besides, this can
only remain a dream looking at the technology policies Turkey pursues. In any
case, we hindered from producing nuclear technology and nuclear weapons at
the Akkuyu Nuclear Plant, which will be totally owned by the Russians according
to the agreement signed.

Nuclear plants create huge and irreversible environmental pollution, risks
and social costs, and they are not the solution for the climate change
related to global warming
According to the scientific measurements of Prof. Dr. Hayrettin Kilic, a nuclear
physicist doing research on carbon dioxide emissions to the atmosphere - the
most important cause of global climate change - the 436 nuclear reactors in the
world emit 2.5 billion tons of carbon dioxide per year. In other words, 936 grams
of carbon dioxide is emitted per each kWh of the electricity generated in nuclear
plants. This rate is 1.1 kilograms in coal plants. It is obvious that nuclear energy,
generating 5% of the total energy and 16% of the total electricity of the world, is
not the solution of global climate change.
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As a result of the Chernobyl accident which took place on 26 April 1986,
160 thousand square kilometres of soil was contaminated. Farming will not be
possible there for hundreds of years. About 100 thousand people died. Thyroid
cancers in children increased 200%. Other cancers and incidences of disabled
births increased also. It was found that the genetic structure of those who
lived there was damaged. About 9 million people were affected. The cost of the
Chernobyl accident to Ukraine is 352 billion US dollars.
Even though it has been 24 years after the accident the Chernobyl region
still emits radiation. According to the news on the Ukrainian newspaper “RIA
NOVOSTI” dated 12 June 2007, the Ukrainian Chief Prosecutor stated, in the
results of a study they made in the prohibited zone around the plant: “The region,
continues to be a source of radiation, which increases the threat to public health
and the environment”.

Even though nuclear plants have been in operation since about 50 years, nobody
yet knows how and where the nuclear waste will be stored. Moreover, there is
not a single method found for their safe disposal globally. Vitrification, burial in
deep salt domes, dumping into the depths of the oceans have not been lasting
solutions. These wastes harm the environment and human health due to their
continuous radioactive emissions. The US and the EU are spending incredible
amounts of money for the wastes or they are using underdeveloped countries,
especially India, as a nuclear dump yard. Turkey is one of those countries too.
Because the radiation from nuclear plant accidents or from the waste is
not visible, it belongs to a certain group of risks: Their impacts are realized late.
They are new for humanity and for the history of science, thus science and the
community under risk do not know enough about them. They are scary because
they cannot be controlled. They are disastrous for the whole world. Their consequences are lethal, very dangerous for future generations, cannot be easily
mitigated and increase with time. There is no volunteer work related to these
risks and they are in discordance with the laws in force.
. It is an accepted reality that, even if there are no leaks, radiation levels
increase around a nuclear plant, polluting the air, the water and the soil, which
creates adverse effects on living creatures.
In the studies made in the vicinity of nuclear plants it was seen that,
Nuclear plants cause 600 - 1000 deaths in a million people per year and a
great majority of these (80%) are plant workers,
There are an average of 26 - 28 breast cancer incidents in every 100 thousand
women,
There is an increase in childhood cancers (especially leukemia).
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High level radioactive waste poses a critical danger to the people.
Therefore, the nuclear waste must be isolated from all living things for
thousands of years.

Sabahat Aslan Why are we against nuclear plants?

Childhood cancers according to the results of the German KIKK study
The new German study (the KIKK study) of childhood cancers near nuclear
plants is the most advanced among the studies made until now. All existing
nuclear plants were included in the study and the period of the study was 24
years (1980 - 2004).
The main result is that in the close range (an area within 5 km diameter) of
the present German nuclear plants, the leukemia rates are 2.2 times higher than
the normal.
As a result, the only factor causing the rise in the number of leukemia cases
was found out to be being exposed to radiation.
Cooling waters from nuclear plants cause an increase in average temperature of the seas, lakes or rivers between 2 - 6°C. This rise in temperature disturbs
the balance of the marine ecosystem and causes the marine life to go extinct. The
radiation dispersed into the water passes through the fish to the food chain.
The approximately 10 billion litres of water to be used daily to cool the 4800
megawatt nuclear plant planned to be built in Akkuyu, will cause environmental
disasters for the marine ecosystem of the Mediterranean coast. Other environmental damages caused by the cooling water to the atmosphere and to the
agricultural land in the region will be inevitable; these are acid rain, heavy metal
contamination and also damage from salts and minerals due to vaporisation.
According to the studies, in this region the density of the sea water changes
between 24.21 and 29.32. Thus, the water of the Mediterranean is 29 kilograms
heavier than a cubic meter of drinking water. During the year, the average
temperature of the sea water is 15.53 - 30.84°C and the salinity is 38.06 - 39.88.
The amount of dissolved minerals in 1 cubic meter of Northeastern Mediterranean water contains about 31.4 kilograms sodium chloride (NaCl), 3.3 kilograms
magnesium chloride (MgCl), 1.4 kilograms calcium hydroxide (CaOH), 0.6
kilograms sodium bromide (NaBr), 0.6 kilograms calcium carbonate (CaCO3).
In addition to these, the amount of reactive phosphorus dissolved in the water,
especially of this region, is given as 10-65 nM; reactive total nitrate and nitrite
(NO3+NO2) as 0.06 - 311 qM and reactive silicate as 0.54 - 5.04.
With the chemical composition given above, tons of this sea water in the
cooling tower system will evaporate, increasing the ratio of the atmospheric
water vapour and the temperature in the region even more. Besides, during the
evaporation, gases like sulphur (S), chlorine (Cl) and nitrogen (N) dissolved in
the sea water will get oxidised and turn into toxic gases like NO, NO2, SO3, and
these in the atmosphere will turn into nitric acid (H2NO3) and sulphuric acid
(H2SO4). This being the case, it is impossible even to estimate to what extent the
acid rains will damage the agricultural land and the forests of the region.
A report was prepared by the independent scientists of the California Water
Quality Board in September 2005, studying the environmental problems created
in the marine life, by the Diablo Canyon Nuclear Plant, seen in the photograph
below, (Diablo Canyon Power Plant Independent Scientist recommendations to
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These cancer-causing heavy metals, toxic chemicals and radiation would not
only threaten the Akkuyu region, but also other settlement areas, nearby in terms
of wind speeds. Under these conditions, in the place where the nuclear plant is
built, agriculture, animal husbandry, fisheries and tourism will cease to exist,
and human health will suffer. Nobody will eat the strawberries, tomatoes, citrus
fruits, peppers, cucumbers, bananas grown here. No one will eat the fish around
the nuclear plant and no tourists will come to the region either.
Building a nuclear plant in our country, on the seismic belt, especially near
the active Ecemis fault line near Akkuyu, makes a radioactive hazard even more
possible.
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the Regional Water Quality Board Item no 15 Attachment 1 Sept. 9, 2005 meeting).
The following are important findings of this report: “It was documented that
10.8% of the fish species, living at the coast of the ocean where Diablo Canyon
Nuclear Plant was built - in an area of about 225 square kilometers (74 km by
3 km) - died. Again, living at the 120 km coast, the percentage of the gobies that
died between 1997 and 1998 is 11.4%.”

The statement that the nuclear plant will bring employment to the local
people is a total deception
It is stated in the new law and regulations that all personnel who will work at the
nuclear plants will be contracted from abroad. There is the condition that the
personnel working at nuclear plants, at every stage, are competent and experienced. With the new law and regulations, it is possible that our country is turned
into a nuclear dump yard. So, even if no nuclear plant is built in Akkuyu, nuclear
waste from Russia, US and Europe may be buried there.

Accidents at nuclear plants cannot be prevented
We have recently witnessed the hazards of the nuclear plants in the world again.
There were very big accidents in nuclear plants: July 2007 in Japan a country that
is claimed to be using the latest technology; May 2008 in China after the earthquake; July 2008 in France. People and the environment were adversely affected
by these accidents.
These last accidents have shown that the discourse that nuclear plants are
safe is far from being convincing. It has resurfaced once again how the nuclear
plants carry serious risks for the whole environment, especially for the local
people.
The nuclear plant will not provide energy security or meet the energy
demand in our country. It will not be possible for us to make a technology
transfer from this plant which will be totally owned by the Russians. Russians
will enrich uranium in our country.
We are not going to allow this technology to be installed in our country. It
was not permitted to be built in Bulgaria since it had not granted a license in
the EU. The Russian public refused the VVER 1000 model because it was not
complying with the technical and safety criteria in its own country.

Sabahat Aslan Why are we against nuclear plants?

In the presence of all these problems we are against nuclear plants and
our alternatives are:
Our country does not need nuclear plants. In the case, which the domestic and
renewable energy resources are tapped, Turkey has enough resources to meet
the electricity demand even in 2030.
We have to head for low cost renewable energy resources, which do not harm
the environment and human health. These are wind, solar, geothermal, biomass
and hydrogen.
Turkey has enough potential to meet its total electricity energy demand from
wind.
Turkey has a lot more chance to benefit from the renewables, if Europe can
consider using solar energy systems on 500 thousand roofs.
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Our country is rich in new and renewable energy resources such as wind,
solar, geothermal, biomass and hydrogen and funds must be allocated to related
research and development work, projects and investments.
Central projects, supported with scientific studies in the fields of energy
conservation and energy efficiency, must be developed. In our country, there
is a serious lack of work and organisation regarding energy conservation and
efficiency. Scientific studies show that in our country there is energy conservation potential up to a 30% and 15% of this needs no investment and can be
realized just with awareness and planning.
Again, in this context, electricity distribution network losses must be reduced
from about 20% to around 6%.
If the alternatives we advocate are realized, there will be no need for nuclear
plants in our country.
For example, insulating all housing in our country to eliminate energy losses
will save us 5 billion US dollars per year. This means building the nuclear plant
will never be necessary.
It will be seen that when all of these resources are taken into consideration
and necessary investments are made with an energy policy based on central
planning and public perspective, our country will never be left without electricity.
We must oppose;

Everybody must struggle to protect peace, to defend the right to live and our
children’s future, and to prevent building nuclear plants which will endanger our
country’s future, health and independence.

Sources:
Nukleer Destan (The Nuclear Saga), Prof. Dr. Hayrettin Kilic
Nukleer Santral ve Saglik (The Nuclear Plant and Health), Dr. Gulsah Seydaoglu
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that they impose on us the nuclear plant technology not needed at all by our
country,
that they turn our country into a “nuclear dump yard”,
the nuclear weaponization,
that they destroy our children’s future for the thirst for profits of the “nuclear
lobby”, left without jobs in the world,
the non-scientific “nuclear plant building” decision, totally based on political preferences.

Mycle Schneider, Consultant and expert on nuclear energy policy

General overview

“I’ll try to give you an overview of the nuclear situation from a historic perspective
and what is to be expected in the future on that basis.
The following slide illustrates the history of the nuclear plant start-ups and
shut-downs. The green bars are the number of nuclear reactors that have been
started up over the years and we can see those two big waves of new reactors in
the 1970s and 1980s.
Reactor startups and shutdowns in the world
in units, from 1956 to 1st November 2010

Mycle Schneider Genel Bakış

Source: IAEA - PRIS, MSC, 2010 (İstanbul, 1 November 2010)

But this stopped pretty much at the end of the 1980s and from then on green and
red bars - the red bars showing the shut-downs of nuclear reactors - are basically
equivalent.
So if you look on the level of cumulated reactors in operation this gives the
following picture:
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Nuclear reactors and net operating capacity in the world
in GWe, from 1954 to 1st November 2010

Source: IAEA - PRIS, MSC, 2010

Annual Generating Capacity additions in the world 1990 - 2010

Source: Amory Lovins, RMI, personel communication, 2010
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So you can see this rise in nuclear power plants in the world until the end of the
1980s and then flattening out and hardly any additional reactors operating over
the last few years. In fact, the historical maximum of 444 reactors was reached in
2002 and has not been reached since. That is not really a sign of a vivid nuclear
industry.
On the other hand, if you look at other technologies like wind and solar, the
construction programmes have been continuously increasing over the years and
not decreasing.

If you look at the production of nuclear electricity worldwide, we have a very
similar situation, with an increase that has continued a little longer, because
larger reactors have replaced smaller units, so the production of nuclear
electricity has continued to increase for some time.
“Another drop in nuclear generation...”

İstanbul, 1 Kasım 2010

However as you can see here over the last few years, there was a decline of the
nuclear production of electricity also globally. Now some people say: “Yes this is
the current state, but there are a lot of projects in the pipeline”. If we look at the
construction sites that are currently ongoing, we have as of today 61 units that are
listed by the International Atomic Energy Agency as “under construction”. And
indeed, if you compare this with 5 years ago, the number has roughly doubled.

Mycle Schneider Genel Bakış

Number of nuclear reactors listed as “under construction”
by lear 1995 - 1st November 2010

Sources: CEA, IEA-PRIS, MSC 2010
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However, it is always useful to look over longer periods of time and not only over
5 years. If you do that, what happens is that you see that here around 1980, the
maximum number of units under construction simultaneously was 230. So what
happened over the last few years was nothing but an increase over the bottom,
the very bottom of nuclear construction that has been ongoing since the beginning of the nuclear age. It had never been as low as 5 years ago since the 1950s.
So, yes, it is an increase but a very relative increase in construction sites.
Number of units and total nominal capacity in MW (!) 1951-2008

Source: IAEA, International Status and Properties of Nuclear Power, 2008

Country

Units

MWe (net)

Construction Start

Grid Connection

China

24

24.620

2005-2010

2010-?

Russia

11

9.153

1985-2010

2010-?

South Korea

5

5.560

2006,2008

2010-2013

India

4

2.506

2002-2004

2009-2011

Bulgaria

2

1.906

1987

2014-2015

Japan

2

2.650

2004-2010

2011-2014

Slovakia

2

782

1985

2012-2013

Taiwan

2

2.600

1999

2011-2012

Ukraine

2

1.900

1986-1987

2015-2016

Argentina

1

692

1981

2010

Brezil

1

1.245

2010

2018

Finland

1

1.600

2005

2014?

France

1

1.600

2007

2014?

Iran

1

915

1975

2009

Pakistan

1

300

2005

2011/05/31

USA

1

1.165

1972

2012

Total

61

59.584

Sources IAEA-PRIS, WNNi MSC 2010
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Nuclear Reactors listed as “under construction” (as of 1st November 2010)

Who is building? I don’t want to go into details here of course, but one thing
that is really striking is that one country, China, has 24 of those 61 reactors under
construction. So it is really a very small number of countries, if you add Russia
with 11, South Korea with 5 and India with 4, which are the only countries which
actually have currently more than two units under construction at the same time,
they roughly cover three quarters of the nuclear building in the world. So it’s very
limited in scope and has a very limited effect.

The question from an economic point of view
The following two slides are particularly interesting. I borrowed them from
Exelon’s CEO John Rowe. Exelon is the largest nuclear operator in the US.
Exelon’s view of carbon abatement options in 2008

Mycle Schneider Genel Bakış

Source: John Rowe, Exelon

This is for the first time I have seen this kind of internal utility data, which looks
at cost assessments of carbon abatement per option. You have in yellow for
example energy efficiency; you have nuclear up-rating (which means to increase
the capacity in existing reactors) in light blue and other strategies in various
colours. Keep a look at the dark blue that is new nuclear reactors. That is the
situation as relevant for Turkey, because there are no reactors existing yet.
This is an assessment that dates from 2008, the same company, represented
by its chairman has done this exercise for 2010. So in 2 years the picture, if you
just at the picture, has radically changed. And if you keep an eye on the dark
blue, it has more than doubled over those two years. So there has been a vast
re-shifting of economic conditions for new nuclear projects. And it becomes very
clear that there is a whole range of other options that turn out to be a lot cheaper
than new nuclear power plant building.
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Exelon’s view of carbon abatement options in 2010

Kaynak: John Rowe, Exelon

Nuclear power plays a limited role in the international energy sector:
13% of electricity,
≈5% of primary energy,
≈2% of final energy in the world.
Further decline is highly likely.
Nuclear power is expensive and slow. $1 spent on nuclear will save ≈3–20
times less carbon ≈20–40 times slower (per year) than efficiency and micro
power.
In addition (not discussed here), the industry has a long term workforce
problem, unfavourable public opinion, lack of reliability to deliver in time
and on budget.
The energy future lies in affordable, distributed, superefficient technologies,
smart grids - grids are important there are not talked about enough - and sustainable urbanism.
Nuclear policy – centralized, inflexible and generally autocratic – symbolizes the opposite. Nuclear energy will likely rather hinder than favour the urgent
implementation of reliable, sustainable energy policies.
From an analyst point of view, it is very clear that the energy future lies in
the opposite: affordable, distributed and super efficient technologies, smart and
sustainable urbanism.
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So my conclusion on the general level is that:

A couple of point’s on Turkey:

Mycle Schneider Genel Bakış

The nuclear option is clearly too expensive and too slow, it’s inefficient and
backwards. And on top of it, in a country like Turkey the given timeframes that
are being discussed are totally unrealistic, if you ground your analysis on experience.
Clean energy options: You know, it’s been said before and I want to stress
this again, the first thing to do is efficiency. Turkey is actually the only European
Environment Agency member that has increased its emission intensity between
1990 and 2007. It also has the largest total increase in emissions of all Member
states (+9 %).
So, if we are talking about emission intensity it means that the economic
growth - that everybody is so happy about - has been done accompanied by
increasing damage, with increasing emissions to the environment. So with the
growth did not come cleaner policy, cleaner technology but the opposite, and
that’s quite a unique situation if compared to other countries.
The potential for renewables have been mentioned before. The interesting
thing here is that a similar evaluation has been done by Bloomberg’s New Energy
Finance coming to similar results: “The Photovoltaic potential is greater than
that of Germany, at more than 50GW by 2020”.
So if the reason for Turkey to embark on a nuclear power program is not
energy policy - because there are indeed hardly any reasons to be found - what
are they?
I really want to put up here just some provocative questions. I was struck
by yesterday’s statement by the Turkish energy minister Yildiz “Turkish industry
will also go up to an upper league thanks to nuclear power plants”, (31 Oct 2010).
For me this is really linked to a high tech myth, which is still connected to nuclear
power.
Here are the questions on potential motivations for Turkish officials to look
into the nuclear option:
international status (play in the court of the “big guys”)?
geo-politics (regional competition/centre role target)?
adding nuclear to strategic East-West oil and gas platform?
compensation politics (order my plant, get my gas...)?
perpetuating sector control by top-down, centralized, macro systems?
serve national clientele?
nuclear weapons option?
others?
There is a whole range of issue and I am certainly in a much less appropriate
position than people in this country, to come up with some answers to these
questions, but they still might be important subjects to be discussed.
Thank you!
71

arİf künar, Energy Manager and Expert, Electrical-Electronic
Engineer

Let us call off the nuclear
fallacy...
let us not allow them to hand over
our energy and future to Russia

Energy Minister Taner Yildiz heralded that the European Union decision and
goal “3 x 20 by 2020” was going to be adopted by our country. He said in his
speech: “We have placed the three 20s to the top of our energy policies. At least
20% of all energy sources we will be producing by 2020 will be composed of renewables. Carbon and sulphur emissions resulting from energy generation will be 20%
less than the current emissions and energy generation will be 20% more efficient.”1
This goal, to act in concert with the world, that we would achieve in 10 years,
have excited and delighted us all. However, an agreement was signed a month
later, totally contradicting this statement.

Two wrongs never add up to one right.
The nuclear plant agreement was signed with Russia for reasons like
increasing resource diversity, having cheap power, learning nuclear technology,
enchancing the culture of quality, and providing supply security. It will on the
contrary cause us to be more dependent on this country, by making our security
of supply more risky and by increasing our current account deficit.
With a motion signed by the 63 AKP deputies, dated 18 November 2003,
energy ministers and bureaucrats of the previous government were bought up
for trial before the Turkish Grand National Assembly on the ground of “implementing wrong and corrupt energy policies” in the “Blue Stream” agreement.
Prime Minister Tayyip Erdogan’s following statements to the media also resulted
in minds to be totally mixed up: “It is the first time we invest in nuclear energy and
1
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“Energy Bakanı Taner Yildiz, Schneider Electric’in Manisa OSB’deki cevre dostu fabrikasinin acilisini yapti.” (Energy Minister Taner Yildiz inaugurated Schneider Electric’s
environmentally-friendly factory at Manisa Organized Industrial Region) [08/04/2010].
www.energy.gov.tr
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Nuclear plants increase foreign dependency.

it is meaningful that we make our first nuclear energy investment with Russia.”
“Turkey is providing 70% of her natural gas and oil from the Russian Federation
anyway. We are in favor of developing our Blue Stream Project even further. If we
realize the Samsun-Ceyhan project - we are determined to take this step - we will
have the opportunity to open up to the world from Ceyhan.”
With another 10% increase with nuclear energy, our current dependency on
Russia – which is 66% in oil and 33% in natural gas - will reach approximately
80% in total. Both commercial and political fate of our country will be in the
hands of Russia.

Nuclear plants cannot be built “without a tender or competition”.
Because of the Turkish nuclear plans turning into a saga since about 40 years and
the problems lived during the last nuclear tender of the Turkish Utility TETAS,
they are now unfortunately taking a short cut and proceeding very quickly
without a tender process. Even though 13 companies took the tender specifications, only one of them applied for building the nuclear plant which was
planned to be built in Akkuyu, Mersin. The Russian-Turkish group of companies,
including JSC Atomstroyexport (JSC-ASE), INTER RAO and Park Teknik, won the
tender. Then the Plenary Session of Administrative Law Divisions of the Council
of State granted a “stay of execution” for Article 5 and Article 10 of the Nuclear
Plant Tender Regulations. The council also approved the stay of execution by
the 13. Bureau of the Council of State for Article 7 of the Regulations. Previously,
there were cancellations at the Tupras and Erdogan Combat Helicopters projects
which Russia had won.
In order to stop similar cancellations from happening, this time the nuclear
plant issue was turned into an inter-governmental agreement and signed at the
beginning of May 2010. In the framework of the agreement to be realized by the
consortium comprising Atomstroyexport of Russia, INTER RAO EES OAO and
Park Teknik of Turkey, an AES-2006 nuclear plant with an installed capacity of
4,800 megawatts (MWe) would be built in Akkuyu.
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Nuclear plants are the most expensive way to generate electricity.
Turkey’s first nuclear plant, with an installed capacity of 4,800 MWe, is planned
to be built in Akkuyu, Mersin. A 15-year guaranteed purchase agreement is
foreseen for the part with 2,400 MWe. One of the most critical issues regarding
the nuclear plant to be totally financed by Russia is the electricity purchase price.
The negotiations starting with 21 US cents/kWh, have dropped down to 25 cents/
kWh and lately to 12.35 cents/kWh.
Pro-nuclear academicians and bureaucrats who have been writing and
talking in our country since years, try to convince the public that nuclear energy
is the cheapest source of electricity and it costs 2 - 3 US cents per kWh. After the
natural gas agreement with Russia, we will also be known to be the only country
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using the most expensive nuclear electricity in the world. Why is the cost in our
country double that of the cost in the world (6 - 7 US cents maximum)?
As a rough estimate:
During the 15-year guaranteed purchase period, the total electricity cost to
be paid to Russia, - 50% by the public sector, 50% by the private sector - with the
current prices is;
4,800,000 kWe/h x 8,000 hour/year x 12.35 UScents /kWh x 15 years = 71
billion USD
The total cost to be paid by us to Russia during the plant’s lifetime, prolonged
by 60-year extensions, would be:
4,800,000 kWe/h x 8,000 hour/year x 12.35 UScents /kWh x 60 years = 285
billion USD

Nuclear plant agreement should be disclosed to the public.
Since the content of the agreement is not public, we cannot tell if Turkish
engineers, technicians, workers will be working in the nuclear plant to be built
and operated 100% by the Russians or if they will be bringing foreigners like the
Chinese bringing workers from their own country to work at the new coal plants
running on imported coal. Will it be like the US Incirlik base, will the Turkish
Government be able to know what is going on there, and will they be able to
enter to the plant at all? Will radioactive waste be buried there, will there be a
military base there, will the Turkish Atomic Energy Agency (TAEK) be involved?
After the 15-year purchase guarantee is over, what will the cost escalation be like?
How will it be compensated if they push the button and prices are increased?
2
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Besides, the power plant costs, thus the electricity cost turns out to be very
expensive for Turkey. “It has been stated that for the 4,800 MWe nuclear plant
there will be an investment cost of 20 billion dollars and this is way too high
compared to the per kW investment costs of similar plants that Russia has started
to construct elsewhere. According to announcements, per kW investment cost for
the nuclear plant that Russia will have in Turkey, is going to be 4,166 dollars. Per
kW investment cost for Nizhegorod, which is under construction, is 1958 dollars;
per kW investment cost for Novovoronezh 2 (the two reactors were started to be
built in 2008 - 2009) is 2,083 dollars; per kW investment for Leningrad 2 (the first
unit was started to be built in 2008 and the second unit was started to be built this
year) is 2,417 dollars. The nuclear plant investment to be made in Turkey is 72%
more expensive compared to Leningrad 2 which is the most expensive, and it is
more than double that of Nizhegorod.”2

The answers to all these questions, as of now, must be known clearly and must
be shared with the public (voters).

Nuclear plants will not provide our country with technology transfer.
A nuclear plant is a simple thermal plant beyond the phase of the nuclear
reaction. It produces steam, which in turn runs an electric generator. So, first
you should develop your thermal plant technology. We have been operating coal
burning thermal plants, but did we - could we - build a thermal plant? They were
all bad technology, they got old and turned into junkyards. Akkuyu nuclear plant
will be 100% foreign made anyway. Domestic manufacturers will be given the
part of the project with the cheapest material/equipment. At the moment, the
previous condition to have a domestic partner in the nuclear agreement too has
been eliminated.
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Nuclear plants will hinder energy efficiency and renewable energy
investments.
Since about 3 - 4 years, changes and improvements to the “Renewable Energy
Law” are kept waiting at the Parliament. Because of the agreements on natural
gas, nuclear energy and imported coal, “energy efficiency and renewable energy”
work proceeds very slowly.
The only reactor under construction in the EU, “OL3 has had a disastrous
impact on Finland’s renewable energy industry. Prior to the decision to build
the new reactor, the Finnish renewable energy industry was thriving. Today, the
renewable market has stagnated as 85% of planned investments in new power
generation between 2006 and 2010 have been eaten up by OL3.”3
According to official figures, in our country there is an energy efficiency
potential of 10 - 20 billion dollars in the industry-housing and transport sectors.
So, if our priority would be energy efficiency and if we use only 10% of the
71 billion US dollars that will be given to Russia during 15 years, for energy
efficiency incentives, credits, tax reductions and tax incentives, a minimum of 10
billion dollars of energy conservation and efficiency could be provided per year.
And this would also help reduce the energy imports about 20 - 25% and thus
eliminate a minimum of an equivalent nuclear plant investment of 10,000 MWe.
We can make renewable energy investments, we can shift to the regional energy
model and to the smart grid management. Thus, the money would remain in the
country, we would be getting over the crisis through energy and we can secure a
sustainable future and development with the increasing employment and related
industries implementing the accumulated “know-how” in other countries.

3

Nuclear Power: A Dangerous Waste of Time, Greenpeace International, Jan. 2009, p. 11.
www.greenpeace.org
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Amory Lovins from the Rocky Mountain Institute in the US says that every
dollar spent on energy efficiency reduces up to seven times as much carbon
dioxide as a dollar spent on nuclear, and with no harmful side effects.
“Greenpeace and the European Renewable Energy Council (EREC) commissioned the DLR Institute (German Aerospace Centre) to develop a global sustainable energy pathway to 2050. The resulting “Energy [R]evolution” blueprint shows
that if, intelligent policy and infrastructure choices are made now, renewable
energy and energy efficiency could provide half of global energy requirements
by 2050 and reduce use of fossil fuels to 30%. The scenario clearly shows that the
necessary reduction in CO2 emissions can be obtained without nuclear power.”4
Renewable energy is the cheaper option. To produce double the current
amount of nuclear energy would require building 500 gigawatts (GW) of new
capacity. Taking into account retiring nuclear power plants, this could cost USD
4,000 billion. Generating the same amount of electricity (5,200 TWh per year) from
renewable sources would require construction of 1,750 GW at the investment of
USD 2,500 billion assuming their current costs. This means that nuclear power is
50% more expensive than renewable to build, plus additional costs related to fuel
and waste disposal would be avoided.”5
An agreement between Turkey and Russia to build VVER-1200 Russian
nuclear plant units at the Akkuyu site was signed and ratified by the Parliament.
According to this agreement, a project company will be founded with a 100%
Russian ownership. The Turkish side will transfer the Akkuyu site without charge
to the Russian company which will try to build 4 VVER-1200 reactors. It will also
own the plant, support facilities and the electricity generated there.
For the construction of the nuclear plant, qualified expert workers and
personal will be brought from Russia. The nuclear plant will be operated by the
Russian personal. Even though a clause of good will, regarding the employment
of Turkish workers at the plant operation, was added, there are no conditions
in the agreement about the number, ratio or the qualifications of the Turks
(for example, the Russian side, may prefer to employ Turkish workers only for
the maintenance of equipments and areas with higher radiation levels). The
Russians demand that a workers village of 10 thousand people is established at
the Akkuyu site. There is no clause in the agreement regarding the ratio of the
Turkish workers there. The Turkish side, will put into practice special facilities
for the Russian workers entering and leaving the country, settling at the Akkuyu
site, and for the management of the movable and immovable property procured
by the workers. Russians will be obtaining in Akkuyu almost an “autonomous”
base like Incirlik.
The Russian company, will be obliged to take the required licenses and
permits and to sell electricity to the Turkish side. If the Russian project company
wishes to sell the shares of the plant, the maximum share that the Turkish side
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owns could only be 49% and the majority vote will always remain in the hands
of Russia.
Fuel for the plant will be provided by the Russian company TVEL. Some of
the clauses of the agreement will be indefinite and will remain in force as long
as the facilities built by the Russians remain at the Akkuyu site. These clauses
can only be terminated in case of an agreement from both sides. Russian project
company, if unsuccessful, will carry on with the project and will designate its
successor itself.
According to the said agreement, the Akkuyu plant will be the first nuclear
plant of the world which is located in one country but “owned by another”. It is
expected that the four-unit project will cost around 20 billion US dollars.
Head of the Russian Federal Atomic Energy Corporation Rosatom, Sergei
Kiriyenko said, “Until now Russia has always been the main contractor in projects
and left the country after the plant is built”. In the Akkuyu project however, he
expressed his feelings as “great excitement” due to the fact that Russia will
remain permanently at the site as the plant owner.
The VVER-1200 units offered for the Akkuyu site, have recently been developed by Russia. There is not one VVER-1200 unit in operation in the world yet
and it has not yet proved itself. Russia first announced that they would build
this model as the “first unit of the Leningrad Nuclear Plant Phase II” and the
“first unit of the Novovoronezh Nuclear Plant Phase II”. Russians offer a different
model for each country. Before the VVER-1200, there was an older model sold to
China. The Chinese government only bought it after the changes that they asked
for were made. Whereas, according to the agreement with Turkey, however and
whatever the Russians give, that will be built.
Turkish electricity generation company EUAS, will hand over the Akkuyu
site in three months to the Russian project company to be founded. Turkish
electricity trade company TETAS, will sign a guaranteed purchase agreement
with the Russian side, to buy 70% of the electricity generated by the first and
the second units and 30% of the electricity generated by the third and the
fourth units, during a period of 15 years for 12.35 US cents per kWh. The project
company can sell the remaining electricity independently. After the 15-year
guaranteed purchase period is over, the Russian project company will transfer
20% of its annual profits to the Turkish side.
The project company will apply for all the required permits and licenses
within the year the agreement comes into effect. However, the Russians will have
to make all the studies from scratch for a minimum of 2 - 3 years. Because the
Russian plant does not comply with the safety studies and the types of plants
of the period in the “Akkuyu Site License” which is dated 1976. However, they
will have to take the license, to follow through on the agreement without the
necessary preparations and with a temporary and unreliable study. Authorities
from the Turkish Atomic Energy Agency, TAEK and the Ministry of Energy and
Natural Resources do not know what to do in this case. They will have to grant
the permissions; however, serious concerns and doubts will arise.
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The first reactor will start operation 7 years after the Russian project company
receives the construction permit. The other units will be following the first, each
with yearly intervals. After the feasibility studies and the licenses, which will
take at least 2 - 3 year, the first unit, with the most optimistic estimate, will be
completed in 2020, and the last one in 2023.

THE AKKUYU NUCLEAR PLANT WILL INCREASE OUR MANDATORY
GENERATION CAPACITY.

INSTALLED
CAPACITY (MW)
(2009 YEAR END)

%

EUAS

20369

45.5

EUAS AFFILIATED PLANTS

3834

8.6

PLANTS WITH TRANSFER OF OPERATIONAL RIGHTS (TOR)

650

1.5

MOBILE PLANTS

263

0.6

BUILD-OPERATE (BO) PLANTS

6102

13.6

BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT) PLANTS

2439

5.4

INDEPENDENT POWER PRODUCERS (IPP)

7503

16.8

AUTOPRODUCER PLANTS

3607

8.1

TOTAL

44767

100.0

MANDATORY GENERATION CAPACITY

14733

32.9

RATIO OF THE MANDATORY GENERATION CAPACITY TO THE
PEAK LOAD

49.8

The ratio of the mandatory generation capacity to the total installed capacity is
32.9 %.
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As of the end of 2009, the total installed capacity of the Turkish electricity system
was 44,767 MW. As it is known, apart from the public utility, Turkish Electricity
Generation Company EUAS, private companies too have electricity generation
facilities within the installed capacity. A part of the capacity owned by the private
companies, which is within the BO, BOT and TOR models, generates power all
year round because of the contract in force. Almost half of the capacity of the
autoproducers generates power for the needs of their own in related industrial enterprise. Besides, about half of the hydroelectric plants (HEPs) have to
generate electricity continuously for irrigation, reservoir management and international agreements regarding transboundary waters. Thus, all of the capacity
within the context of BO, BOT and TOR, and half of the capacity of autoproducers and HEPs, is designated as “mandatory generation capacity”.

Beside the electricity generation capacity, total yearly electricity consumption in Turkey must also be taken into consideration. During the year the highest
sudden load level is called the “peak load” and the lowest load level is called the
“minimum load”. Minimum load is also called the “base load”. The minimum
load, is the electricity supply throughout the year. The ratio of the “peak load” of
the year 2009 to the above mentioned mandatory generation capacity is 49.9%.
Another important indicator regarding the characteristics of electricity
consumption is, the ratio of the “base load” to the “peak load”. The fact that this
ratio is as high as possible is a vital sign of efficiency in electricity usage. The
decrease of this ratio is a sign that the electricity is consumed consciously.
MINIMUM
PEAK
MINIMUM
LOAD /
DEMAND
LOAD
PEAK
(MW)
(MW)
LOAD
(%)
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

19270
19328
20782
21539
23199
24987
27323
29150
30482
29604
31246
33276
35772
38455
41339
44440
47728
51260
55053
59127
63502

9369
8336
9127
9270
8888
10120
10545
10965
10409
11083
11698
12458
13392
14397
15476
16637
17868
19190
20610
22136
23774

48.6
43.1
43.9
43.0
38.3
40.5
38.6
37.6
34.1
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4
37.4

RATIO OF THE
RATIO OF THE
THE
MANDATORY
MANDATORY
MANDATORY GENERATION
GENERATION
GENERATION CAPACITY TO
CAPACITY TO THE
CAPACITY
THE PEAK
MINIMUM LOAD (%)
LOAD (%)

14733
14733
14733
14733
14733
14733
14733
19733
19733
19733
19733

47.2
44.3
41.2
38.3
35.6
33.2
30.9
38.5
35.8
33.4
31.1

125.9
118.3
110.0
102.3
95.2
88.6
82.5
102.8
95.7
89.1
83.0

The ratio of the “minimum load” to the “peak load” which was 48.6% in 2000
has gotten noticeably lower and fell to the level of 37.4% in 2009. It would not
be wrong to expect that the level of the fall of this ratio - which is a result of not
having enough studies on energy efficiency - to remain the same in the future,
should the current policies continue as they are.
The expected annual increase in the peak demand until 2020 (TEIAS Generation Capacity Projection High Scenario) and the assumed minimum load is
shown in the table above. Besides, the mandatory generation capacity in the
current system and the mandatory generation capacity should the 4,800 - 5,000
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GENERAL CONCERNS…
In all of the countries trying to build nuclear plants, the state is the owner
and/or a partner of the plant. Even the academicians, bureaucrats-technocrats
and experts of our country advocating nuclear technology and nuclear plants,
declared this agreement, signed after a nuclear plant tender model seen nowhere
else in the world, “erroneous”, for the following concerns:
1. Turkey, being largely dependent to Russia in terms of natural gas - oil,
is signing a new “capitulation”, by giving the Akkuyu nuclear plant site, her
independence and her future to the Russian control indefinitely, making a very
serious strategic mistake.
2. Turkey is not considering this project as an infrastructure program as it
was the experience with the “fast train (accident)”. The legs of an infrastructure
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MW nuclear plant, which is discussed now, is completed in the year 2017; and in
relation to these, the ratio of the mandatory generation capacity to the peak load
and to the minimum load is shown.
In the current situation, there is a higher mandatory generation capacity
than the “base-load” anyway. Even if the high scenario results are accepted in
the increase of the demand, while 82.5% of the “base-load” will be generated
by mandatory generation capacity in 2016, mandatory generation capacity will
exceed the “base-load” if the nuclear plant is built, in the best case, by 2017. As
it is known, nuclear plants, due to their technology, must be operated continuously and as “base-load”. It is not possible that they enter/leave the system with
short intervals.
The mandatory generation capacity is high; moreover, they are persistently
pursuing free market applications in the electricity activities, generation being
the priority. In the light of the characteristic Turkish electricity consumption
data, these facts may drag the electricity generation into a huge crisis. According
to the above explained analysis based on data, entirely published by TEIAS, there
is not enough place left for free market applications in demand, especially in
electricity generation. Since it is going to be an investment contradicting and
conflicting utterly with the policies and strategies such as “free market”, “liberalization” and “privatization”, it is going to destroy the energy balances of our
country in the short-medium-long term and cause it to collapse.
Moreover, if those wind, solar and domestic lignite plants, which were on
the agenda before, but have not been built yet, start to be built someday, their
capacity will be added to mandatory generation capacity. Since these will be
granted guaranteed purchase agreements too, they will increase the above
mentioned ratio of mandatory generation capacity to the base load again.
The issue of electricity costs has not been dealt here. In normal conditions,
the cost of the electricity generation at the “base-load” level is the lowest. In the
case that the nuclear plant is built, the high electricity generation cost and price
during the first years will also increase the cost at the “base-load” level.
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program are of vital importance for nuclear technology and Turkey does not have
them yet. These in time will delay the project to a great extent and even cause
it to end in a deadlock, which can create conflicts between the two countries.
The Russian side will always be one step ahead in the resolution of conflicts, if
one considers our natural gas - oil dependency and how they “push the button”
every now and then. Turkey will be restricted.
3. Countries that are in the nuclear power plant business first time ever,
prefer units with some history of operation. However, VVER-1200 reactors do
not yet exist in the world. Inevitable problems and accidents that will occur in
the first prototypes of the model can constrain Turkey, not having a commercial
nuclear plant infrastructure.
4. Only the Russian TVEL company can provide fuel to the VVER-1200 nuclear
reactors. This is not consistent with the principle of fuel source diversity and it
will bring an additional dependency on Russia. Both the natural gas - oil dependency and the nuclear plant fuel dependency, will put Turkey under pressure.
5. Because they are the sole manufacturer of the VVER type plants the Russian
side will increase its gains by continuously putting in front of the Turkish side
new agreements regarding the infrastructure. Russians are asking for nuclear
technology transfer for themselves from the EU. Turkey will almost serve as a
guinea pig for the Russians and will bear all of the costs that might arise.
6. Whether the most economical alternative price and the highest technology
were selected for the Akkuyu site or not, will always leave question marks over
the heads and will always be questioned, since the decision was not taken in a
competitive environment, taking other plant manufacturers into the consideration.
7. With a liberalization and free-market mentality, the Akkuyu site has been
abandoned to the Russian public utility. This really means that the Akkuyu site
is out of the hands of the Turkish State and acquired by the Russian Federation,
rather than being privatized. Since the Russian side is not private sector, they will
not be able to look at the Akkuyu site from a purely commercial point of view;
the Russian Federation shall be able to implement her strategic objectives via
this site.
8. The Russian side will make a net profit of more than 150 billion US dollars
and take this to Russia, during the plant’s 50 - 60 year operational life. This will
increase our foreign trade deficit, creating a permanent and unsolvable problem.
Making both energy efficiency and renewable energy investments with only
10% of this money, it is possible to develop our domestic resources, industry
and employment, move out of the crisis, decrease our foreign dependency and
guarantee our security of supply.
9. After the last developments with Israel and the acts of terrorism in Iskenderun, how “safe” and “sensible” is it to build a nuclear plant especially in a region
that is too close, a target, to a country like Southern Cyprus which is taking up
arms constantly?
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10. This agreement which includes no technology transfer causes our 71
billion dollars to be handed over to the Russians during the 15-year guaranteed
purchase period. It increases the Turkish energy dependency on Russia to 80%.
It is ambiguous on issues such as: what happens to the radioactive waste, will
Turkey have the control of the area, what will be the cost after 15 years, will four
units be built or not, what are the mutual sanctions going to be should future
governments cancel the contract? It must be immediately CANCELLED, before
the construction starts.

Nuclear power plants cannot be constructed at Akkuyu…
because;

Avrupa’da Türkiye Türkiye ve Avrupa Birliği’nde enerji güvenliği

It has been exactly 35 years since the site permit was granted in 1976. Prof. Dr.
Tolga Yarman, one of those who gave this license, states that it is not valid
anymore and it must be updated and evaluated according to today’s technological measurements, conditions and regulations;
The local people and Akkuyu residents do not want the “atomic plant”, one
cannot build a plant there, in spite of all and against the will of the people;
Both the water and the climate of the Mediterranean are getting increasingly
warm. The efficiency of the plant is already low and 15-30 years from now,
it will become totally inefficient because of increasing temperatures due to
climate change;
It is very close to the Ecemis Fault Line and it is risky. It is known that the
Akkuyu plant site has problems regarding the nature of its ground;
The region has turned fully to tourism and agriculture now and the population has increased a lot. Evacuation possibilities of the region in case of an
accident have decreased.
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articles related to topics of nuclear energy, energy efficiency, renewable energy
and environment. He has participated in workshops in China, USA, Germany,
Spain, Belgium, Greece and Cyprus related to renewable energy, nuclear energy,
energy efficiency and green buildings.
Künar is actively involved in anti-nuclear movement after the 1986 Chernobyl
accident. Chamber of Electrical Engineers, METU Alumni, Turkish Green
Building Association are among the many NGOs he is actively involved.
Necdet Pamİr
Necdet Pamir graduated from Middle East Technical University (METU) Department of Petroleum Engineering in 1980. After graduation, he started to work for
Turkish Petroleum Corporation (TPAO State Oil Company of Turkey). He started
to work as petroleum engineer for TPAO then took different roles such as, Chief
Engineer, Project Manager, Group Manager and Deputy General Manager. In
total, Pamir worked 26 years for the State Oil Company of Turkey.
Necdet Pamir was a member of TMMOB (Union of Chambers of Turkish
Engineers and Architects) between 1980 and 1995. He was a chairman of
Chamber of Petroleum Engineers for five years (1990-1995). Pamir also took
other responsibilities as deputy chairman and general coordinator for ASAM
(Center for Eurasian Strategic Studies ); he was a board member for UCTEA
(Turkish Engineers and Architects); energy policies advisor to the Parliamentary
Group of the Republican People’s Party (CHP) and a now he is a chairman for
Energy Commission of the CHP.
Pamir was a member of the board of World Energy Council-Turkish National
Committee (2008 – March 2011) currently lecturing at Bilkent University, Istanbul
Kültür University, and Başkent University. He is an energy policies advisor to
Chamber of Electrical Engineers, Union of Chambers of Turkish Engineers and
Architects (UCTEA) and MARSH (on oil and gas sectors) in Turkey.
Necdet Pamir is a Chief Editor of enerjienergy.com (energy portal), member
of Energy Supplement of the daily Cumhuriyet Newspaper’s Advisory Council.
Pamir has also prepared and presented three different TV programs. Written
many articles and participated in many conferences in and around Turkey.
Mycle Schneider
Mycle Schneider works as independent international consultant on energy and
nuclear policy, based in Paris, France. He is providing information, consulting
and advisory services to governments, non-governmental organisations, parliamentarians, international institutions and the media.
He has given lectures/presentations on five continents including at Salzburg
University (Austria), Carlton University, Ottawa (Canada), Tsinghua University
(China), Ecole de Commerce, Rouen (France), Freie Universität Berlin, Hamburg
University, (Germany) and Ritsumeikan University, Kyoto (Japan).
He is a member of the Princeton University based International Panel on
Fissile Materials (www.fissilematerials.org).
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