
Nükleer enerji sektörü son yıllarda bir rönesans dönemi 
yaşadı. ABD’de 1979’da yaşanan Three Mile Adası kazasının ve 
Ukrayna’da 1986’da yaşanan Çernobil felaketinin ardından, 
gelişmiş ülkelerin bazıları yeni nükleer enerji santrallerinin in-
şasını ertelemeye karar verdi ve hatta halihazırda inşa edilmiş 
olanların kullanımını durdurdu. Fakat ortaya çıktı ki, modern 
dünyada nükleer enerji olmaksızın yaşamak imkansız değilse 
de zor; özellikle de petrol, doğalgaz ya da kömür bakımından 
zengin olmayan ülkeler açısından. Kısa süre evvel nükleer 
enerji topluluğunun havuzuna katılan ülkeler arasında dikkat 
çeken iki isim var: İran ve Türkiye. Busher’daki nükleer enerji 
santrali, Rus Atomstroyexport tarafından inşa edildi ve 2011’de 
faaliyete başladı. Petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından 
zengin bir ülkenin nükleer enerjiye milyarlarca dolar harcama-
sının nedeni tam olarak belli değil, ancak şu an için bu durum 
geçerli. Türkiye’nin ise gelişmekte olan ekonomiye nükleer 
enerji sektörünü sunma kararının geçerli sebepleri var. Tür-
kiye’nin, sektörü ve toplumu sürekli ve güvenilir bir elektrik 
arzıyla tatmin etmek konusunda çok az seçeneği mevcut ve 
nükleer enerji santrali inşası bir çözüm olabilir. İlk alana karar 
verildi bile; tesis Akkuyu’da olacak ve Ruslar tarafından inşa 
edilecek. Tek konu şu ki, şeytan ayrıntıda gizlidir. Nükleer 

enerji sektöründe ufak meseleler yoktur ve Ukrayna bunu 
herkesten daha iyi biliyor. 

Bugünlerde Ukrayna’da 15 reaktöre sahip dört adet nükle-
er enerji santrali var; hepsi de Rus yapımı VVER tipi. 1980’li 
yılların başında Rusya tarafından inşa edilen ilk nükleer 
enerji santrali, meşhur Çernobil Nükleer Enerji Santrali’ydi. 
Tesis, teknolojik başarısızlığın ve insan hatasının bir sembolü 
haline geldi. Bu iki faktör birleşerek, insanlık tarihinin en kötü 
teknolojik faciasına yol açtı. Şaşırtıcı bir şekilde, Japonya’daki 
Fukushima Nükleer Enerji Santrali'nde kısa süre önce gerçekle-
şen bir diğer trajedi ile Busher’daki santralin elektrik üretmeye 
başlaması aynı yıla denk geldi. Ukrayna’nın Çernobil deneyimi 
benzersiz olduğu için, Ukraynalı mühendisler ve çevreciler fa-
ciayla başa çıkma konusunda Japon meslektaşlarının yardımı-
na çağrıldı. Aslına bakılırsa, bizim deneyimimiz çok fazla ve bu 
da Türk yetkililerin ve sektör profesyonellerinin göz önünde 
bulundurması açısından oldukça faydalı. 

Bir ülke nükleer enerji santrali inşa etmeye karar verdiğin-
de, çok katı güvenlik, emniyet ve çevre düzenlemelerinden 
oluşan uzun bir kurallar listesine uygun hareket etmesi gerekir. 
Bu kurallar sebepsizce değil, yıllara yayılan sektör deneyimi 
sonucunda uygulanmaktadır. Bilhassa bazı soruların sorulması 
ve cevaplanması gerekmektedir. İlk olarak, nükleer yakıt tesise 
nasıl sağlanacak? Rus imalatı yakıt, yalnızca özel kaplarda 
taşınabilen benzersiz bir bileşimdir. Eğer bu, Boğaz’ı geçecek-
se, aşırı zenginleştirilmiş uranyumlu kazaları önlemek üzere 
ne tür güvenlik prosedürleri uygulanacak? İkincisi, kullanılan 
yakıta ne olacak? Ukrayna kısa süre öncesine kadar, kullanılmış 
yakıtı yeniden işlemesi için Rusya’ya milyonlarca dolar ödedi 
ve ardından bunu Ukrayna’da işleyecek teknoloji gelene dek 
kendi topraklarında depolamaya karar verdi. Türkiye’nin du-
rumunda bu husus göz önünde bulundurulmalı. Çünkü böylesi 
bir teknoloji, kapsamlı bir şekilde uygulanan düzenlemeler ve 
tesis içinde depolama alanlarının inşasını gerektirir. Üçüncüsü, 
Antalya ve Kıbrıs’ın Akkuyu’ya yakınlığını göz önünde bulun-
durunca kaza durumunda oluşacak çevresel riskleri değer-
lendirmek çok önemli. Şu an Fukushima’da çalışan Ukraynalı 
profesyoneller, riski minimuma düşürmek için bilgisayar 
ortamında doğru düzgün bir model geliştirilmesine yardımcı 
olabilir. Ne yazık ki, Rosatom tarafından Akkuyu projesi için 
geliştirilen bilgilendirme sitesi bu soruları yanıtlamıyor. Türk 
mühendislere Rus yapımı nükleer enerji santrallerinin nasıl 
çalıştığını göstermek kesinlikle yeterli değil. Türk öğrencilere 
nükleer enerji santrallerinin temel özelliklerini öğretmek de 
öyle. Peki Ukrayna’nın deneyiminden ne ders çıkarmak lazım? 
Rus teknolojisinin başarısızlığı ve deneyimsizlik hepimize pa-
halıya patladı. Artık olası kazaların nasıl ele alınması gerektiği-
ni biliyoruz ve neyse ki Türkiye’nin önünde Ukrayna deneyimi 
mevcut. Ayrıca zincirdeki büyük resmin anlaşılmasına da 
yardımcı olabiliriz. Yeni nükleer santrallerinin inşası, nükleer 
teknolojilere giden uzun yolun sonu değil başlangıcıdır. İnşaat 
sona ermeden önce hazırlanmak sadece akıllılık olacaktır. 
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