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ö N S C Z 

Devlet Planlama Teşkilatının 17.3.1571 gün l'PDî'f/l^ -222-71-3^20 

sayılı tamimleri İle kurulan Birincil Enerji Hammaddeleri özel İhti¬ 

sas Komisyonu ilk toplantısını 29. 3. 1971 tarihinde TKİ Kuruntunda yap¬ 

mıştır. 

Toplantıya Raportör olarak katılan DPT Uzmanlarından Dr.Erol İmre 

komisyonun kuruluş amacı ve çalışma şekli hakkında ayrıntılı bilgi 

vermi ştir. 

Birincil Enerji Hammaddelerinin değişik konular;olduğu, alt komis¬ 

yonlar halinde çalışmanın daha verimli olacağı hususunda gcrüş birliği¬ 

ne varılmış ve ilgili alt komisyonlar kurulmuştur. 

Alt Komisyonların çalışma konuları görüşülürken Nükleer Enerji Özel 

İhtisas alt Komisyonunun konusunun sadece ilgili hammadde rezervlerinin 

ortaya çıkarılması gibi dar bir çerçeve içinde kalmayıp, Nükleer Tekno¬ 

lojinin. bütün safhalarında yapılması gere.uen çalışma ve hazırlıkları da 

kapsadığı özellikle belirtilmiştir. 

Nükleer Enerji Alt Komisyonu çalışmalarına katılalı 'iyelerin, rapor¬ 

da ileri sürülen görüş ve teklifleri kişisel kanaat lan olup, mensub 

oldukları kurumlarm görüşlerine uymayabilir. 

III.Beş hıİlık Plan devresinde Nükleer Enerjiye gereken ilgi ve 

önemin verileceğine ve bu Teknolojinin memleketimizin ekonomik kalkın¬ 

masına katkıda bulunacağına inanıyoruz. 
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GİRİŞ 

1. Genel Durumî 

Büyük devletlerin, bilim ve teknoloji alanında giriştikleri li¬ 

derlik yarışı, bu devletler ile gelişmekte olan Ülkeler arasındaki se¬ 

viye farkının git gide büyümesine sebep olmaktadır. 

Halen küçük devletlerin çabası, büyük devletler tarafından ge¬ 

liştirilen teknolojiden faydalanabilecek bir seviyeye ulaşabilmek veya 

komşularından geri kalmamaktır. 

Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji çeyrek asır ka¬ 

dar evvel kullanılır hale gelmiş olmasına rağmen nükleer teknolojide 

kaydedilen gelişme çok hızlı olmuştur. 

Teknolojik bakımdan ileri bulunan bazı büyük devletler bu saha¬ 

ya büyük sermayeler yatırarak kendi endüstrilerini kurmuşiardır. Atom 

enerjisinin barışçı gayelerle kullanılmasında, az gelişmiş ülkelere, 

bir pazar yaratabilecek nlsbette yardım yapmağa hazır olan süper atom 

devletleri nükleer silah yapma inhisarını ellerinde tutabilmek için, 

çeşitli anlaşmalarla diğer devletlerin bu alandaki faaliyetlerini, sı¬ 

nırlamakta ve kontrol altında bulundurmaktadırlar, 

Bu durum karşısında Hindistan gibi, nisbeten az gelişmiş bazı 

ülkeler, nükleer teknoloji alanına normal ekonomik kabiliyetlerinin 

üstünde yatırımlar yaparak bir an evvel müstakil bir teknolojiye ka¬ 

vuşmak için gayret sarfetmektedirler. 
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İsviçre gibi; küçük, olmakla beraber oldukça ileri bilimsel seviye¬ 

ye sahip olan bazı milletler ise,, millî araştırma ve geliştirme programla¬ 

rı uygulamak üzere büyük yatırımlara girişmeden., başka memleketlerdeki ge¬ 

lişmeleri uygulayarak nükleer enerjinin sulheu maksatlarla kullanılmasın¬ 

dan yararlanmakla yetinmektedir, 197° yılında İsviçre insan başına 

0.149 kWe nükleer üretim kapasitesine sahip olmakla, nükleer enerjiden 

sulhcu maksatlarla faydalanan ülkelerin başında bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, İsrail Jeo-uolitik bakımdan kritik bir durumda ol- 

duğunu idrak etmiş olmakla? sahip olduğu bilimsel güçten yararlanarak, 

büyük yatırımlara girişmeden ve laboratuvar seviyesinde gizli gizli aske¬ 

ri maksatlarla hazırlıklar yapmaktadır. Nükleer silahlara sahip olacak 

küçük bir ülkenin komşuları üzerine tatbik edeceği baskının önemi açıktır. 

İlerde, alınan tedbirlere rağmen nükleer silahlara sahip bulunan ül¬ 

kelerin adedi artınca, hele nükleer devletler ailesine bazı küçük devlet¬ 

ler de katılmış ise, bu güce sahip olmayanların milli varlikla.pi tehlike¬ 

ye düşecektir. 

Komşularımızın bu alanda yaptığı çalışmalar gözonüne alınırsa stra¬ 

tejik bir mevkide bulunan ülkemizin bu gelişmelere ilgisiz kalması mümkün 

değildir. 

Bu bakımdan daha fazla geç kalmadan uzun vadeli nükleer politikanın 

tesbiti ile uygun görülen bir istikamette ilerlemek üzere plan ve prog¬ 

ramların hazırlanması müstesna bir önem taşımaktadır, 

1.1, Nükleer Teknolojinin Yan Uygulama Alanları: 

Bugün, dünyanın ileri memleketlerinde nükleer bilim ve teknoloji 

bütün veçheleri ile insanlığın tekamülüne önemli katkılarda bulunmaktadır. 



•Z 

On yıldan daha fazla bir sureden beri radyoizotoplar günlük ha¬ 

yatımıza girmiş bulunmaktadır. 

Beta ışınları yutulması esasına dayanan kalınlık ölçüleri ile 

çeşitli malzemelerin kalınlığı hassas bir şekilde Ölçülebilmekte ve 

endüstride otomatik olarak kalınlık kontrolü yapılabilmektedir. En¬ 

düstriyel radyografide, oldukça ucuz olan ve gamma ışınları neşreden 

bir kaç gram ağırlığında radyoaktif Thullium kaynağı çok daha pahalı 

X- ışınları teçhizatın gördüğü işi yapabilmektedir. Radyo - Cobalt;in- 

dan temin edilen daha şiddetli gama ışınları 20 cm. kalınlığındaki 

çelik döküm parçaların boşluk kontrolünde, veya kalın saçların kaynak 

kontrolünde kullanılmaktadır» 

Makina inşaatında: aşınma ve yağlasca problemleri, radyoaktif 

izleme tekniğinden faydalanılarak tetkik edilebilmektedir. Radyoizo¬ 

toplar endüstri proseslerinde kontrol ve muayene islerinde kullanılma¬ 

sı ile ham malzeme sarfiyatında ve işleme zamanlarında önemli ekonomi¬ 

ler temin edilebilmektedir, 

Ziraatte, izleme metodu sulamanın iyi olup olmadığını ve gübre¬ 

nin tesirli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığım tetkikte faydalı 

olmaktadır. 

Ayrıca, radyasyonların, gıdaların, ilaçların muhafazasında ve 

tohumların ıslahında kullanılması önemli ekonomik neticeler vadetmek- 

tedir. 

Tıpta, binlerce hasta sıhhatini radyoizotopların teşhis ve teda¬ 

vide kullanılmasına borçludur. Ayrıca, tıpta olduğu gibi çeşitli bilim 

dallarında da radyoizotoplarla yapılan araştırmalar bilim ve tekniği 

geliştirmek suretiie endirekt olarak önemli faydalar sağlamaktadır. 



2, Genel Amaçlar; 

İzlenecek uzun vadeli nükleer enerji politikasının: 

2.1, Siyasal Amacı; Türkiye Cumhuriyetinin, nükleer 'bilim ve tekno¬ 

loji alanında halen çok ileri durumda bulunan Devletler dışında kalan 

ülkelerin bu alanda ulaşmış oldukları ve ulaşabilecekleri gelişme sevi¬ 

yesinin altında kalmamasını sağlamak, nükleer açıdan belgesel dengedeki 

yerini korumak, ve millî varlığını koruyabilmesi için gerekli potansiyeli 

lüzumunda kullanmak üzere hazırlamaktır. 

2.2, Ekonomik .Amacı: ise, genel kalkınma, plânlarının temel hedefleri- 

ne uygun olarak, yurt koşullarına elverişli bir nükleer teknoloji yönün¬ 

de ilerlîyerek, ülkemizin muhtaç bulunduğu ve tamamının diğer kaynaklar¬ 

dan karşılanmasına imkan olmayan elektrik üretiminde nükleer enerjiden 

gereği gibi istifade etmek, nükleer teknolojinin yan ürünleri olan izo- 

topların endüstriyel ve tarımsal gelişmemize azamî ölçüde katkıda bulun- 

masını sağlamak ve bunları yaparken kendi ham maddemizin değerlendiril¬ 

mesi ve uzun vâdede ulusal nükleer sanayinin doğmasına yardımcı olacak 

yan sanayi kollarının kurulması olanaklarını yaratmaktır. 

3. Hedefler ve İlkeler: 

3,1. Nükleer bilim ve teknoloji, hâlen, insanlığın refahı ve çeşitli 

uygulama alanı bulmuş olmakla beraber, ekonomik kalkınma bakımından en 

önemli rolü, şüphesiz, elektrik enerjisi üretiminde oynamaktadır.Son yıl 

larda bu alanda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Yapılar, tahminlere gere 

2,000 yılında bütün dünyada üretilecek toplam elektrik enerjisinin $>50‘si 

nükleer kaynaklardan sağlanacaktır. 

Kalkınma halinde olan ülkemizin sanayileşmesi, her şeyden önce bol, 

ucuz ve emniyetli elektrik enerjisi teminini zorunlu kılmaktır. Yapılan 



en son incelemelere göre, önümüzdeki plan dönemlerinde de devam edeceği 

muhakkak olan yüksek nüfus artışı, şehirleşme ve hızlı sanayileşme eği¬ 

limleri karşısında yüksek seviyede seyredecek olan elektrik talebini 

karşılamak hususunda, varolan birincil enerji kaynakları yetersiz ka¬ 

lacak ve elektrik enerjisi arz ve talebi arasında büyük aşıklar beli¬ 

recektir» Bu durumda, bir taraftan sözü--edilen konvansiyel kaynakla¬ 

rın zamanla ve süratle tükenmesi sonunda hasıl olacak ihtiyaç, diğer 

taraftan nükleer enerji maliyetini düşüren teknolojik ilerlemelerin müm¬ 

kün kıldığı ekonomik tercihler karşısında, ülkemizin elektrifikasyonunu 

sağlamakta, üçüncü Beş Yıllık Plân döneminden itibaren ve gittikçe artan 

oranda nükleer güçten istifade edilecektir» Gerçekte, bu husus bir he¬ 

def olmaktan ileri gitmekte, bir zorunluluk olarak belirmektedir. 

3.2. Memleketimizde Nükleer Yakıt İmali ve Nükleer 
Reaktör Stratejisi: 

Memleketimizde bugüne kadar bulunmuş uranyum cevherinin konsan¬ 

trasyon teknolojisinin laboratuvar çapında yeteri kadar etüd edilmiş 

olduğu anlaşılmaktadır»(Ref»21) , Uranyum rezervlerinin aranması, ge¬ 

liştirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına devam olunurken cevher¬ 

lerden ekonomik olarak faydalanılıp faydalanılamayacağı hususunu tesbit 

etmek üzere bir pilot tesisin süratle kurulması gerekmektedir» Bu eko¬ 

nomik araştırmanın gayesi evvelemirde dünya "yellov cake" fiatlarl mu¬ 

vacehesinde memleketimize "yellov cake" imalatının karlılığını tesbit 

etmektir» Bu çalışmalar neticesinde "yellov cake” imali için gereki¬ 

yorsa memleketimizde yapılacak yatırımların miktarlarının tâyini müm¬ 

kün olabilecektir. Bu araştırmalar içinde, kurulacak nükleer santrallarl- 

mizda kullanılacak yakıtın en ucuza mal olması için de "yellov cake" 

imâlatımızın fiatinın ne olması gerektiği bîr taraftan hesaplanmış ola¬ 

caktır. Memleketimizde ekonomik olarak "yellov cake" üretiminin 



saptanmış olacaktır» 

Memleketimizde santrallerin kurulması için hazırlık çalışmaları 

sırasında dünyada hangi tip reaktörlerin en çok inal edildiğinin tesbi 

ti yerinde olacaktır» Böylece bu tıp reaktörlerin tercihine sebep ola 

bilmiş işletme tecrübelerinden ve ekonomik avantajlarından faydalanıl¬ 

ması ve ayrıca bu reaktörlerle işleyecek santrallerin ekonomisi hesap¬ 

lanırken bunlar için gerekli yakıtın da memleketimizde imalinin düşü¬ 

nülmesi yukarıda belirtilen hususlar muvacehesinde uygun bîr tutum ol¬ 

malıdır» Halihazırda dünyada ağır sulu ve tabii uranyumlu reaktör ya¬ 

pan bîr tek firma kaldığı (Re?» 19) ve hılil v r Rp'jş & ila 3 
zenginleştirilmiş yakıtlı reaktörlerin gitt v;e c, h çok miktarlarda 

imal edilip işletildiği gözönünv alındığında ,.xvleketi..iiı<ir ‘a’ uta¬ 

cak reaktörün: (l) muhtelif firmalardan, teklif alınmak suretiyle Mil¬ 

letlerarası alanda imalatçıların rekabeti say t-n İnle daha un.: temini, 

(2) reaktörlerin işletilmesinde edinilmiş geniş tecrübelerden fayda¬ 

lanmak suretiyle işletmesi daha devamlı (ekonoud: ) \r e®nJ.y>; tli bir 

reaktör olması için hafif sulu tipten olmasının gerekti ği,(3) hafif 

sulu reaktör olması halinde tesis bedelinin dış ödemeleri ile birlik¬ 

te ve enerji üretim maliyetinin ağır su iv v »tirîJrlirbvn çok an olu¬ 

şu, (4) Cenevre'de b üncü Uluslararası etor. enerjisinin barışçı ga¬ 

yelerle kullanılmasına de.ir 6,l6„Eylül,197 tarihlerinde yapılan kon¬ 

feransta tesbit edildiği üzere ('Beti ilmi, muş-.«i heyetini- n 

Profesör Rudolf Schulten’in beyanı) hafif sulv re-,ktö..*ie-..ln r.ğir sulu 

reaktörlere nazaran daha uzun ömürlü ani yük değişiklerine dayanması, 
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(5) yukarıda adıgeçen konferansta teknolojik uygulamasına dünyada 15 sene 

sonra geçilebileceği söylenen hızlı üretken reaktörler için kullanılabi¬ 

lecek plütonyum imalinin tabiî uranyumlu ve daha az bîr nisbette olmak 

üzere zenginleştirilmiş uranyumlu reaktörlerin her ikisinde de yer aldığı, 

görüşleri altında mealeketimizde nükleer santrallerin başlangıçta hafif 

sulu tipte reaktöre sahip olması, ileride nükleer yakıt imalatımız ekono¬ 

mi k seviyeye eriştiği takdirde ve ayrıca dünyada ucuz ve güvenilir ağır 

sulu reaktör imalatı bîr çok firmalar tarafından yapıldığında bu reaktör¬ 

lerin de kurulması hususunda araştırmaya geçilmesi, daha uzun gelecekte 

de başka tip reaktörlerin (hızlı üretken tip v»b„) teknolojisi dünyada 

uygulandığında bu reaktörlerin memleketimizde kurulmasının ele alınması 

ekonomik olarak en isabetli bir nükleer reaktör stratejisine giden yol ol¬ 

malıdır» 

Ayrıca enterkonnekte şebekemizde puvattt yükte bîr nükleer santralın 

arizada devre dışı olması sırasında eksik üretimin: devamlı rejimde rezer¬ 

ve liretim kapasitelerimizle- karşılanabilmesi! geçici rejimde ise müsaade 

olunur frekans düşmesi yaratmasına göre santralın azami kapasitesinin ne 

olabileceğinin tesbîti gerekmektedir» Uzun vadeli üretim tesisleri plan¬ 

lamasında muhtelif senelerde sistemimize ithal olunabilecek nükleer sant¬ 

rallerin azami güçlerinin yukarıdaki, ölçülere göre tayini zorunlu bulun¬ 

maktadır» 

Bununla birlikte nükleer santraHarın inşaalarina karar verilebil¬ 

mesi için bunların diğer yakıtlı ve hidrolik santrallardan daha yüksek 

ekonomi sağladıklarının kontrolü gerekmektedir» 

Bîr nükleer santral ile diğer çeşit bir termik santralın tek başla¬ 

rına mukayese edilebilmeleri için faydalı ömürleri boyunca tamamen birbiri¬ 

ne uyan ve değişmeyen servis sağlaralarl. gerekir» Ancak bu halde her iki 



8 

santralin sabit masrafları ile birlikte diğer masraflarının ekonomik, mu¬ 

kayesesi tam ve doğru yarılmış olabilir. Hal böyle iken her iki sant¬ 

ralın sorVts ömürleri eşit olamiyacaktır. Bir taraftan da bu santral- 

larm sistemde güvenilir işletme sürelerinin de aynı olmaması şok muh¬ 

temeldir, Bunların yanı sıra nükleer santral île diğer çeşit bir ter- 

mik santralın yakıt masraflarının farklı olv _v bunların farklı şekilde 

kullanılmalarını gerektirecek ve dolayısıyla sistemdeki diğer santralla- 

rin tam ekonomik bir yük dağılımı için önceki yüklenmelerini değiştire¬ 

ceklerdir. 

Bu bakımdan bir nükleer santralın bir şebekede kurulması husu¬ 

sunda sistem analizi yapılması gerekmektedir. Bu analiz yük eğrileri¬ 

nin şeklini, yükün artış tahminlerini, s isterde ku rulu santrallerin 

karakteristiklerini ve bunlarla birlikte nükleer ss ntralııı ömrü boyun¬ 

ca sisteme ilave edilecek santrallerin öze-İlklerini ihtiva edecektir. 

Bu sebepten nükleer bir santralın bir elektrik şebekesine ithali uzun 

vadeli bîr sistem planlaması sonucu ekonomik olarak tesbit olunabilir. 

3.3, Radyoaktif minare İler bakımından Ulke-iizin potansiyeli henüz tasa 

olarak bilinmemekte, bu alanda yapılan çalışmalar uzun zamana ihtiyaç 

göstermektedir. Yurdumuzda bugüne kadar bulun ,n ve bilinen nükleer 

hammadde rezervleri az ise de (cevher zenginliği, f 0,:.->0„03 arasında 

değişen 3000 ton kadar U^Og ve (i.) 4500 ton civarında toryum (2)), son 
yıllarda yapılan aramalar bu miktarın artacağını göstermektedir., Nük¬ 

leer ham madde- kaynaklarımı;.m bir an Önce te.sblti amaciyle, radyoaktif 

mineral aramalarına öncelik ve hız verilmelidir. U renyum ve toryum 

minareİlerinin yanında, reaktör ve yakıt teknolojisinde önemli bir yeri 

bulunan zirkonyum, niobyum gibi madenlerin de aranmasına başlanmalıdır. 
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3»^» Bu itibarla, bir taraftan radyoaktif mineral aramalarına devam 

edilirken, diğer taraftan mümkün olan en kısa süre içinde mevcut yatak¬ 

ların işletilmesine süratle başlanmalıdır. İlk adımda, uranyum cevher¬ 

lerinin işlenmesi ve çeşitli yakıt elemanları yapımı yönünde bilgi ve 

tecrübe kazanılmasını teminen bazı pilot tesisler kurulmalı ve e koniklik 

bulunduğu takdirde Üçüncü Plân dönemi sonuna doğru işletmeye girecek 

endüstriyel tesislerin planlanmasına ve inşaasına başlanmalıdır. 

3.5. Stratejik madde niteliğinde oldukları ve radyasyon güvenliği ba¬ 

kımından bazı özel sorunlar tevlit ettikleri için, nükleer ham maddeler 

ve diğer radyoaktif maddeler Devlet mülkiyetinde olmalı ve bunların: 

aranması, işletilmesi ve işlenmesi Devlet eliyle yapılmalıdır. 
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BÖLÜM II 

DÜEYADA UÜHJM 

1» Hafflffiade Rezervleri: 

OECD tarafından yayınlanan bîr rapora göre 197° yılında diinya 

urabyum rezervi 84-0,000 short ton olarak belirtilmiştir» (3) Bu rakam 

görünür rezefv olup 10 $/libre nin altında istihsali mümkün olan yatak¬ 

ların rezervleridir» Doğu Bloku Devletlerinde ve Çin Halk Cuıahuriye- 

tisnde bulunan rezervler dahil değildir» Tablo 1» de görünür ve muhte¬ 

mel rezervlerin memleketlere göre dağılışı istihsal maliyetlerine göre 

iki kısm halinde gösterilmiştir» (3) 

Tablonun tetkikinden anlaşılacağı gibi A.B„D„ Kanada, ve Güney 

Afrika Dünya uranyum rezervlerinin $ 8o ine sahiptirler» 

Dünyanın az gelişmiş meşaleketüterinde uranyum aramaları henüz 

yeteri kadar yapılmamış olduğundan bulunan rezervlerin kati rezervler 

olduğu söylenemez» Prospeksîyon ve konsantrasyon teknolojisinde kay¬ 

dedilecek ilerlemelerde gözönüne alınıra Dünya uranyum rezervlerinin 

büyük ölçüde artacağı söylenebilir» Üretim ve tüketim bahsinde belir¬ 

tileceği üzere bu günkü rezervler Dünya ihtiyacını uzun vadeli, olarak 

karşılamaktan uzaktır» 

2° Üretim ve Tüketim; 

Tablo 2 de Dünya Devletlerinin 1969 yılı üretimleri ile 1973 

ve 1975 yıllarına, ait planlanan, üretimleri gösterilmiştir. Tablo 3 te 

de 1985 yılına kadar yıllık toplam uranyum ihtiyacı tahminleri ve bun¬ 

ların kümülatif değerleri verilmiştir» 
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Her iki tablonun tetkikinden s ulaşılacağı ürere 1977 yılma ka¬ 

dar dünya .uranyum fcüketiaı pianl&nan liretimin nltmbaaır» Datif sonra 

tüketim artacağından ü -et iminde buna paralel o] arak rrtaası gerekecek¬ 

tir» 19'-'5 yılında yıllık ihtiyaç 130.000 ton UyOg olacak ve bu tarihe 

kadar kullanılan uranyumun kümülatif miktarı 96 0. 003 ton U^Og olacaktır 
Bu ise halen bilinen ve 10 $/lb.nin altında bir fiatia elde edilebile¬ 

cek görünür uranyum rezervlerinin üstündedir» 

tŞekil 1 de Dünya uranyum ihtiyacının artış grafiği görülmekte¬ 

dir» (3) Grafiğe dikkat edilirse görülecekti • ‘ki eğle. 157 I-IŞS? 'illa - 

rl arasında devamlı artmaktadır. 19Ö5 yılındın sonu■ eğimin sabit 

kaldığını farsetsek bile 1995 yılında dünya uranyum ihtiyacı 250.000 

ton UjOg civarında yükselmektedir. Sadece 19^5-1953 yılları arasında¬ 
ki 10 senelik donemde dünya uranyum tüketiri! 2.000. 001 tor. Uit0;% ni geç¬ 

mektedir. Tablo 1 de gösteriler- Dünya Uran, u ;a carvl-'.rinlr unun vade¬ 

li ihtiyacı karşılamaktan ne kadar uzak olduğu rolv-yca gör ilmektedir, 

Yeni ve büyük uranyum rezervleri bulu arauığı takdi vO. 19^0 le- 

rin başlarrnöa bugün için fak:;;.- cevher oİareı n t' Lcndirilc >yuas 

yataklarının işletilmesi zorunlu olacaktır» 

3, Nükleer Santrallar‘ 

3.1. Ge ne 1 Durum: 

Mevcut hidrolik potansiyel ve fosil yaşıt rezervlerinin sınır¬ 

lı olması, süratle artan elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılaya¬ 

bilmek için yeni enerji kaynaklarının r.uru ı ; , o....... yı nu ortaya çı¬ 

karmıştır» Çekirdek parçalanmasından hasıl olun enur jiı.0 r. kontrol al¬ 

tına alınabiimesiyle yeni bir enerji kay t.® fi ueyduna çıiartıl uıştır. 
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TABLO I 

DÜNYA. URANYUM REZERVLERİ 

Fiat : 10 $/lb U3O3 Fiat i 15 $/Vo U Og 
Görünür Muhtemel Görünür Muntemel 
Rezervler Rezervler Rezervler Rezervler 

Ülke Short ton U^Og Short ton U^Og Short ton U^Og Short ton U3O3 

Arjantin 10,000 22,000 11,000 33.000 

Avustralya 21,700 6.700 9.200 ■‘'u 6,600 

Brezilya 1, 000 1.000 - “ 

Kanada 2320000 230.000 130,000 170.000 

Merkezi Af¬ 
rika CumhU” ıo0koo 10,400 
riyeti 
Danimarka “ - 5.000 -

Fransa 1+5 0 000 25,000 9.000 15.500 

Gabon 15.500 6.500 - 6.500 

Hindistan - - 3.000 1. 000 

İta1ya 15oOO “ - -

Japonya 2,700 - 4.500 -

Meksika 1. 300 _ 1.200 -

Nijerya 26,000 39.000 13.000 13.000 

Portekiz 9.600 7.700 - 15.000 

Güney Afrika 200.000 15.000 65.000 35.000 

İspanya 11,000 “ 10.000 

İsveç “ - 350.000 50.000 

A, B„ D» 250.000 510. 000 ı4o,000 300.000 

Yugoslavya 1.300 - - -

Diğerleri 3.600 11,000 1.500 -

Yaklaşık 'Toplam 840, 000 750,000 

1 Short ton = 907 Kg, 



DÜNYA URANYUM ÜRETİMİ 

_ 1969 1973 için _ 1975 deki 
Üretimi Planlanmış Üretim Üretim Yeteneğ 

Kapasitesi 

Ülke Short ton UjOg Short ton U^Og Short ton lT Og 

Fransa 1,600 2,300 2,300 

İtalya _ 120 120 

Portekiz 103 300 300 

İspanya 72 550 550 

Arjantin 55 88 88 

Avustralya 330 1,500 1,500 

Kanada U.500 5,500 13,000 

Merkezi Af-
rika Cumhu¬ 

riyeti 
- 780 780 

Gabon 650 780 780 

Japonya - AO AO 

Meksika ko 200 ro 0 0 

Nijerya - 970 ı.9^o 

Güney Afrika ı+, 000 6,000 6,000 

A0 B0 Do 11,600 19,000 23,000 

Toplam 22,950 38.138 50,598 
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TABLO 3 

DÜNYA URANYUM İHTİYACI 

TAHMİNLERİ 

Yıllık ihtiyaç Kümülatif ihtiyaç 

Yıl 105 Short ton U^Og 10^ Short ton U^Og 
1970 12 12 

1971 15 27 

1972 21 48 

1975 26 74 

1974 50 104 

1975 57 l4l 

1976 44 185 

1977 ' 50 235 

1.978 57 292 

1979 65 557 

1980 73 430 

1985 130 960 



IAEA Üye 

ÜLKE ADI YIL 1965 1966 1967 1968 1969 

Arjantin 
Avustralya 
Avusturya 
Belçika 10 10 10 10 10 

Brezilya 
Bulgaristan 
Kanada 22 230 230 230 230 
Çin 
Çe koslovakya 
Finlandiya 
Fransa 350 ll4o ll40 ıı4o 1620 
Bati Almanya 70 330 330 870 900 
Yunanistan 
Hindistan 380 
İtalya 600 600 600 600 600 
-Japonya 170 170 170 170 490 
Kore 
Meksika 
Hollanda 50 50 
Pakistan 

Norveç 
İspanya 150 150 
İsveç 10 10 10 10 10 

İsviçre 6 6 6 360 
Tayland 
Rusya ıo4o 1040 1240 1250 İĞ 20 
İngiltere 3450 3450 4ı45 4ı4y 4735 
A. B. D, 1850 1890 2950 2940 4300 
Toplam Güç MWe 7572 “8876 10831 1İ571 15455 

T A E Iı O ât¬ 

ilerinde Nükleer Enerji Santra11arl 
Kurulu Gücü lie 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

320 320 320 620 620 
500 

400 400 
10 10 10 1135 1135 1510 1510 

4oo 800 800 
230 1500 2000 2510 2510 3260 4oiw 

110 110 110 110 
ppo 
110 
44o 

2140 2680 2930 2930 2930 2930 2930 
1020 ıo4o 2310 2310 6430 9430 10180 

380 580 580 980 980 1180 1180 
600 600 600 600 640 1390 1390 

1290 1290 1790 3070 5340 7130 9450 
560 560 560 

600 600 
50 50 50 450 450 490 1050 

125 125 125 125 125 325 325 
500 500 

590 590 1070 1070 1070 1570 2570 
580 580 580 1340 356o 4i4o 5390 
350 660 1010 1010 1760 1760 2260 

500 
1770 1770 3475 3475 3475 6835 8833 
5335 5950 7425 9275 10525 11775 13025 
9820 17190 31100 44780 56210 66550 76600 

54290 ' 34935' 54915 75490 98530 124375 146285 



Geçen on sene içindeki gelişmelerle, nükleer güç santrallerinin 

elektrik Üretim maliyetleri, klasik fosil yakıtlı santrailarm üretim 

maliyetleri ile rekabet edebilecek duruma gelmiştir. Bu sebepten, elek¬ 

trik üretiminde nükleer enerjinin kullanılma payı süratle artmaktadır. 

1971 de halen işlemekte, inşaa halinde ve sipariş edilmiş nükleer 

santrallerin dünyadaki toplam kapasitesi 150.000 MVf.tan fazladır. Nükleer 

santrallar 1971 de halen dünyadaki toplam elektrik üretim kapasitesinin 

İ> 2 sini teşkil ederken bu miktarın 1980 de (f> 13 e ve 2000 senesinde de 

% 50 ye ulaşacağı beklenmektedir, (Atom Enerjisinin Sulhçu Amaçlarla 

Kullanılmasına dair A.cü Uluslararası Cenevre Konferansında, Milletler¬ 

arası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Dr.Eklund'un beyanatından). 

Tablo A de, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansına (iAEA) üye ülkelerdeki 

1965 ve 1976 yılları arasında kurulmuş ve kurulacak olan nükleer enerji 

s ant ra Harının güçleri gösterilmiştir. 

Gelişmiş memleketler arasında Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, 

Kanada ve Rusya gibi Devletler Nükleer enerji santrallari teknolojisinin 

öncülüğünü yaparken, üstünlüklerini koruyabilmek için bu yönde büyük har¬ 

camalardan kaçınmamaktadırlar. 

Gelişmekte olan ülkeler ise uzun vadeli enerji plânlamalarından 

nükleer enerjinin Bağlıyacağı ekonomiden faydalanmak için ılikleer sant- 

rallarm sistemlerine alınmasına başlamaktadırlar. Hindistan ve Pakis¬ 

tan tabiî enerji kaynaklarının sınırlı olması nedeni ile ilk nükleer 

santrallarini kurmuş olup, bunları Kore, Tayland, Brezilya, Meksika, 

Arjantin, Yunanistan, BulgarIstan, Filipinler gibi ülkeler takip et¬ 

mektedir. 
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Şekil 2 

DÜNYA NÜKLEER ENERJİ KAPASİTESİ ARTIŞ 
GRAFİĞİ 
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3.2. Nükleer Saııtral Reaktör Tipleri: 

Pek <şok gelişmiş iilke ekonomi ve rekabet gayesi île bugüne kadar 

çeşitli tipte enerji üretim reaktörleri geliştirmişler ve gelecek seneler 

için uygun bulunan tipler üzerinde araştırmalara devam etmektedirler. 

Elektrik enerjisi üreten nükleer santral reaktörleri: 

a) Kullanılan yakıt cinsine, 

b) Nötron hızlarını yavaşlatan moderatör cinsine, 

c) Hasıl olan ısı enerjisini elektrik üretim sistemine nakleden 

soğutucu cinsine göre, isimlendirilirler. 

d) İlerki senelerde ekonomik olarak kullanılacağı ümit edilen ve 

mevcut santrallarda üretilen plutonyumu yakıt olarak kullanacak olan, 

Hızlı üretken (Fast Breeding) reaktörleri, deneme çalışmalarına devam 
olunmaktadır. 

Bugün Dünyada, deneme safhasını tamamlayıp ticari üretime geçmiş 

reaktör tiplerini aşağıdaki gibi gruplamak mümkündür. 

1) Tabii Uranyum yakıtlı reaktörler: 

Tesis masrafları, büyük hacimli olmaları dolayisiyle yüksek, yakıt 

masrafları düşüktür. 

a) İngiltere ve Fransa'da geliştirilmiş olan; 

- Grafit moderatör ve gaz soğutmalı Magnox tip (MGGR) 

b) Kanada ve Almanya'da geliştirilmiş olan: 

- Ağır su moderatör ve ağır su soğutmalı (HWR) 

2) Zenginleştirilmiş Uranyum yakıtlı reaktörler: 

Tesis masrafları as, yakıt masrafları yüksektir. 
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a) İngiltere’de geliştirilen ve kullanılmakta olanı 

- İleri gaz soğutmalı (AGR) reaktörleri 

- Buhar üreten ağır su reaktörü (CGHWR) 

b) Amerika da geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılmakta olanı 

- Hafif su soğutmalı reaktörler $WR) 

Bunların, basınçlı (PWR) ve kaynar sulu 'BWR) tipleri vardır. 

Endüstriyel manada ilk nükleer güç santralları 1959 ilâ 1960 sene¬ 

lerinden beri çalışmaya başlamışlardır. Birleşik Amerika ve Sovyet Rusya 

öncülüğü muhafaza etmekle beraber# tabiî kaynakların zengin olması sebebi 

ile çok sayıda santral kurmaya teşebbüs etmemişlerdir. Bunun aksine tabii 

kaynaklar bakımından fakir elan İngiLteredu hemen çek sayıda nükleer sant¬ 

ral kurmaya girişilmiştir. 

19Ğ9 yılında bütün dünyada toplam 11 000 MWe kurulu gücünde nük¬ 

leer santral mevcut idi* bu miktar* Rusya hariç dünya elektrik üretme 

kapasitesinin $ 1*5 unu temsil etmekte idi. Halbuki* aynı tarihte İngil¬ 

tere :de 26 adet nükleer güç santralı çalışmakta ve bunlar tnemle ke t in elek¬ 

trik ihtiyacının 13 ünü temin etmekte idi. 

Bununla beraber* İngiltere'de kurulan ilk santra1ların klasik 

sistemlere nazaran daha ekonomik olmadıkları malumdur. 

1962 yılında servise giren 2x150’ MWe gücündeki BRADWELL santralın¬ 

da elektriğin maliyeti 11 miilsvkWb. mertebesi ide idi. 

1965 yrlında servise giren 2x300 MWa gücündeki SIZEWELL santralın¬ 

da bu değer mills'Mlh kadar düşmüştür. 

İngilizlerin kullanmakta oldukları Magnox tipi Natürel Uranium - 

<’rafi-. - Gaz '.MGGR) reaktörlerinde öherğiuıln maliyetini daha fazla 
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düşürmek mümkün olamamıştır, 1969 da servise girmiş bulunan bu serinin 

sonuncu reaktörü 2x590 MWe gücündeki WYIFA santralında enerjinin mali¬ 

yeti 790 mills/KHTı olmuştur. 

Halbuki İngiltere’de modern klasik termik santrallarda elde edi¬ 

len enerjinin bedeli santralın tipine ve yerine göre 5,5 ila 6,5 

mills/kWh olmaktadır. 

Bu sebeple İngiltere'de 1965 yılma kadar 5 000 MWe toplam gü¬ 

cünde (MGCR) tipi natürel uranyum reaktörü kuruldukta sonra bu tip 

terkedilmiştir. Halen, İngiltere'de ikinci bir seri olarak, grafit- 

gaz reaktörlerinin daha ileri bir tipi olan hafifçe zengin uranyum 

ile çalışan AGR reaktörleri kurulmaktadır. Bu seriden 1975 yılma 

kadar 8 000 MWe toplam gücünde reaktörler kurulması planlanmış bulun¬ 

maktadır, 

1971 yilmda servise girecek olan 2x600 MWe gücündeki ilk AGR 

santralında enerjinin maliyeti 6 mills/kWh kadar olacak ve nükleer 

santrallar en modern termik santrallarla rekabet edebilir duruma gel¬ 

miş olacaktır, 

İngiltere'de 1985 yılma kadar 50 000 MWe toplam gücünde nükleer 

santral kurulmuş olacak ve bu memleketin elektrik ihtiyacının l/k ünü 

temin edecektir, 

Fransa'da, 1962=1966 aralığında Chinon'da sırası ile, 68,200 

ve 375 MWe güçlerinde MGCR tipinde EDF-1, EDF-2, EDF-3 nükleer sant- 

ralları işletmeye açılmış, fakat bunlarda üretilen elektrik klasik 

sistemlere nazaran daha pahalı olmuştur. Sırası ile 1968 ve 1970 

yıllarında servise giren k75 ve 515 MV’e güçlerinde 3t, Laurent-des -Eaux I 

ve II nükleer santralleri da, yakm olmakla beraber klasik sistemlerle 

tam olarak rekabet edebilir ucuzlukta elektrik üretememişlerdir) bu 



santrallarda üretilen elektriğin bedeli 7,0 mills/kblı mertebesinde olmak¬ 

tadır. 

Halen Fransa'da nükleer santraller teknolojisi politikasında bîr 

değişiklik bahis konusudur. MGCR reaktör s is teaıini ekonomik kılmak için 

daha büyük güçlere gitmek icap etmektedir. Haibuıî tek ün'teyi bOO MSfe 

güçlerinden daha yukarı çıkarmakta zorluklar verdir, yivce h- eri ve ka¬ 

nal sayısı çok büyümektedir. 3u. sebeplerle Fransa 1 da. Mt-Cr reaktörleri¬ 

nin daha fazla geliştirilmesinden vaz geçilmiştir, lalen Fransız endüs¬ 

trisi patent altında Amerikan reaktörleri inşa etmek "çîn organize olmak¬ 

tadır. Ayrıca cevher fiyatlarının artmasına karşı bîr t'toî.: olarak Ha- 

türel-Uranium-Dg-O reaktör sisteminin de yedek bir ternoloj:’ o.V.va'k ge¬ 
liştir i İme s i dü şünfî İme kte di r „ 

Sovyet Rusya ile Birleşik Amerika, baştan beri askeri. maksatlarla 

üretilmiş bol miktarda zenginleştirilmiş u :rn;yr •' v h y. İv ■ zinden 

dolayı zenginleştirilmiş uranyum-hsfif su reaktörle ..-i (BFi.) Ituzl r-twej i 

tercih etmişlerdir. Bu sistemin yakıt çevrimi znhelı olmakla beraber, 

gövdenin 'Küçük hacimli olması sebebi ile ilk yetirt daha vcuı. olmakta¬ 

dır, 

Zenginleştirilmiş uranyum reaktörleri iki. 1 ;t:' kamette gelişt-’ril- 

miştir, B.Amerika*da Westinghouse tarafından inşa ed: İnekte olan Basınç¬ 

lı su ile soğutulan reaktörler BİR, ve Ge-narv 1 llect - c t .r ’ından inşa 

edilmekte olan Buharlaşma île soğutulan 3WR rarztorlerî, Sovyet Rusya’da 

geliştirilmiş bulunan Noyo Voronezh tipi ^aktörler ö.e bî • basınçlı su 

reaktörüdür. 

Sovyet Rusya île Birleşik Amerika nükleer reaktör tekno .ofisinde 

Öncülüğü muhafaza etmekle beraber, he: ' kişinde de, t.-.b î enerji kaynak¬ 

larının bol bulunması sebebi ile çoV riktarda güç reaktörleri kurulmasında 

ecele edilmemiştir. 
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1966 yılı başında B, Amerika* da sadece 1100 :-K& gücünde nükleer 

santral çalısı:.- durumda lken; bu : ıldan İtibaren bu nesle kette kİ elek¬ 

trik üretici kuruluşlar tarafından çok sarıl- rXik>santraller sipari¬ 

şi verilmeğe başlanmıştır. 3u durum aşağıdaki Tablo r de gösterilmiş¬ 

tir. 

T A 3 L 0 : 5 

B..Amerika’da Kurulmakta olan Nükleer 
Güç Santralleri 

Yıl 
Sipariş verilen santral 

sayısı 
Toplam Güç 

MWe 

1966 21 16.618 

1967 31 2Ü. 370 

1968    .... 17.  l5.835 

Kalen B.Amerika'da 60 000 lMWe toplam gücünde nükleer güç sant¬ 

rali inşa edilmektedir. Birleşik Amerika'da ar.; 1' n- gelen bu önemli 

gelişme^ nükleer elektriğin klasik siste .».Le: ü« reıa > 0: edebilir bir du¬ 

ruma gelmiş olmasının kesin, bir delilidir. Tamamen serbest teşekküller 

olan elektrik üretici müesseselerîn bu. davranışı b şk*?. t" rlü ir ah edile¬ 

mez. 

1970 civarında servise girecek 100 iil t 00 .''-a gücündeki ÖR ti¬ 

pi Amerikan reaktörlerinde enerjin: n maliyeti ;< ila 6 mi'lls/k>îh mertebe¬ 

sinde olacaktır. 

1972-1973 sıralarında servise girecek. n iı-. büyük güçlü 

santrallerde ise enerjinin maliyetinin s râlls/üth veya daha aşağıya 

o imes1 beklenmektedir. 
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1980 yılı civarında B,Amerika1 da 200000 MWe toplam, gücünde kurulu 

nükleer güç santrali bulunacağı tahmin edilmektedir 

1980 yılında kominist Asya ve Avrupa memleketlerinde toplam olarak 

takriben 40 000 MMe gücünde kurulu nükleer santral bulunacaktır,, 

Batı Avrupa’da, Federal Almanya, İtalya, İsveç, İspanya, Belçika, 

İsviçre gibi çeşitli memleketlerde nükleer santraller kurmak üzere faali¬ 

yetler mevcuttur» Sadece Federal Almanya’da nükleer santraller kurulu 

gücün 1985 yılına kadar 40 000 ila 50 000 MWe mertebesine ulaşması ve bu 

memleketin elektrik ihtiyacının l/j kadarını temin etmesi beklenmektedir. 

Bu gayretlerin neticesi olarak, Batı Avrupa’da 1970 yılında 

10 000 MWe kurulu gücünde nükleer santral vsr iken, bu değerin 1975 yı¬ 

lında 40 000 MWe’e, 1980 de 110 000 MWe'e, 1985 de ise 230 000 MWe'e 

çiknası mümkün görülmektedir» (4) 

Avrupa dışında B»Amerika’dan sonr3 nükleer teknolojide en önemli 

gelişmeler Kanada ile Japonya’da olmuştur. 

Japonya’da tabiî kaynakların kıtlığı dolsyısiyle, hızla gelişen 

endüstrinin elektrik ihtiyacının daha ziyade nükleer yolla karşılanması 

cihetine gidileceği anlaşılmaktadır. Bu memlekette 1975 yılına kadar 5 000 

Mk’e gücünde nükleer santraller kurulması kararlaştırılmıştır» 1985 yılı¬ 

na kadar Japonya’da nükleer kurulu gücün 40 000 MWe çıkacağı tahmin edil¬ 

mektedir» Nükleer ham maddesi bulunmamasına rağmen, Japonya’da nükleer 

teknolojide önemli merhaleler katedilmiş bulunmaktadır» Bugün kendi 

reaktörlerini inşa edebilen bir duruma gelmiş bulunan Japon endüstri¬ 

si, Amerikan tipi reaktörler inşa etmek üzere başka memleketlerdeki 

ihalelere iştirak etmektedir» 



Kanada*mn önemi bol miktarda nükleer haa maddeye sahip bulunma¬ 

sı ve natüre 1-uranyum, yakıtlı,, ağır mo&eratörlü reaktörlerin geliştiril¬ 

mesine öncülük etmiş bulunmasıdır-, Canö.u-PHWR reaktör tipinin ilk endüs¬ 

triyel temsilcisi 200 NM'e gücündeki Douglas Point reaktörü 1966 dan be¬ 

ri çalışmaktadır, 

Pickering de toplam 2000 ’®e gücünde inşa edilmekte olan aynı tip 

^ reaktör 1971 sonunda servise girmiş olacaktır. Ayrıca Bruce’de de top¬ 

lam 3000 MWe gücünde ayna tip reaktörlerle büyük bir santral kurulması 

p la nla mı şt ır, 

Netice olarak, şunu söylemek mümkündür ki, dünyada hiç bir tekno¬ 

loji,. nükleer güç santralleri kadar haili gelişmemiştir. Programları 

kati olarak bilinmeyen demir perde ülkeleri bir tarafa bırakılacak olur¬ 

sa, serbest dünya nükleer kurulu gücün 19Ö5 yıllarına doğru 500 000 MWe*e 

ulaşacağı, 2000 yıllarında ise bu miktarın 2 000 000 MkTe*e çıkmak suretiy¬ 

le dünya elektrik enerjisi ihtiyacının °jo 50 ila 60 mı temin edeceği tah¬ 

min edilmektedir. 

Gelişmekte olan memleketlerdeki faaliyetlere gelince, bunlar ara¬ 

sında Hindistan çok ileri bir durumdadır. Bu memlekette 2x190 MW'*e gü¬ 

cündeki Hf’R tipi Trapur santrali 1969 dan beri çalışır durumdadır. 

2x200 HKe gücündeki CANIÜ tipi Rajasthan santrali 1979 de tamamlanmış 

olacaktır, Yîııe C.AHDU tipi ağır svı. reaktörü tipindeki 2x200 MWe gücün¬ 

deki Kalpakham santrali İnça halindedir ve bu santral yerli firmalar 

tarafından inşa edilmektedir, 

Pakistan'daki 125 MWe gücündeki PHWR-CAKDU tipi güç reaktörü bu 

yılın sonunda kritik olacaktır ve KanadalIlar tarafından inşa edilmekte¬ 

dir. 
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Arjantin'deki 319 Mwe gücündeki HMP.-SIMEKS tipi Atueha nükleer 

santrali 1972 de servise girecektir» 

Meksika’da Vera Cruz'de inşa edilmesi düşünülen 600 MWe gücünde¬ 

ki nükleer güç santrali., alınan tekliflerin incelenmesi safhasındadır. 

Avustralya’da doğu sahilinde, Jervis Bay bölgesinde 500 MWe gü¬ 

cünde bir nükleer santral kurulmak üzere hazırlıklara başlanmıştır. 

Demirperde memleketlerinde Sovyet Rusya'dan başka Doğu Almanya'da 

2 adet M»-0 MWe gücünde Kovo-Voronezh tipi iki gîjç reaktörü çalışır du¬ 

rumdadır. Aynı tip reaktör ile Macaristan’da ve Bulgaristan'da da bi¬ 

rer nükleer güç santrali kurulması kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, Çekoslovakya, Romanya ve Finlandiya’da nükleer güç sant¬ 

ralleri kurmak üzere çalışmalar vardır. 

Rusya’nın yakında, 3.Arap Cumhuriyetine Kovo-Voronezh tipi bir 

nükleer güç santrali kurmayı teklif etmiş olduğu, öğrenilmiştir» 

Dünyadaki nükleer kurulu gücü 1970 yılında. 31 000 MWe iken 19S0 

de 325 000 KWe’e çıkmak suretiyle 10 misli artacaktır. Bu miktarın $ 6 

kadarının gelişmekte olan memleketlerde kurulacak nükleer santraller 

olduğu kabul edilirse 1980 yılına kadar, bu memleketlerde 20 000 MWe 

toplam gücünde veya ortalatma 300 MMe gücü ile hesap yapılarak 65 adet 

nükleer kuvvet santrali kurulacağı anlaşılır» 

1969 başında serbest dünyada çalışmakta olan nükleer güç santral¬ 

lerinin $> 70 1 natlirel uranyum reaktörü idi» İleriye doğru bu durumda 

önemli bir değişiklik olacağı anlaşılmaktadır. Bir kere geçmişte en 

çok kullanliftcjg bulunan MGCR reaktörlerinin artık inşa edîlmîyeceği 



anlaşılmıştır. Bundan sonra İnşa edilecek natürel uranyum reaktörleri 

ağır su reaktörü olacaklardır. 

Halen dünyada natürel-uranyum ağır su reaktörlerinin konstriiktör- 

ler i Kanada'da ‘'Atoaic Energy of Cana da Limited" ile Almanya’da 

"Krafarerk Union (Siemens)" dir. Fransa’nın da kısmen ?HWR tipi reaktör-, 

inşaatına başlaması beklenmektedir. 

İngiltere’de nükleer endüstri iki önemli grup halinde organize 

olmuştur* bunlar "British Ruclear Design and Conetrüctîon Limited” (BKDC) 

ile "Kuclear Pover Group Limited”(TNPG-) dir, 3u grupların her ikisi de 

hafifçe zenginleştirilmiş uranyum île çalışan bir Gaz-Grafit reaktörü 

(AGR) ile adi su buharlaştıran ağır moderstörlü bir yeni tip reaktör 

(SGHWR) inşa etmektedirler, 

İleride Avrupa’da kurulacak reaktörlerin daha ziyade zenginleşti- 

rilmiş uranyum hafif su reaktörleri (WR) olacağı anlaşılmaktadır. Çok 

hafif hacimli olan bu reaktörlerin ilk yatırım masrafları daha düşük ol¬ 

makta* dolayısiyle ürettikleri elektrik bir miktar daha ucuz olabilmek¬ 

tedir. 

Birleşik Amerika'da "General Electric" BWR tipi, 'Vestinghouse” ile 

"Combustion Engineering" PWR tipi hafif sulu reaktörler inşa etmekte ve 

bunları dünyanın her tarafına ihraç etmektedirler, 

Japonya’da da Mitsubishi £WR reaktör inşa etmek üzere hazırlan¬ 

mış ve dış ihalelere de teklif vermeğe başlamıştır. 

Almanya'da "Kraftwerk Union" FWR, BWR reaktörlerini inşa edebil¬ 

mektedir* ayrıca .AEG de BWR reaktörleri inşa etmektedir. Ayrıca Fransız 



ve İsveo endüstrileri de Amerikan tipi IWR .reaktörleri inşa etmek, üzere 

hazırlamaktadırlar» 

Bu duruma göre» İngiliz sistemi ile Kanada PBWR sisteminin; ken¬ 

dilerine ve bazı şartlarda diğer memleketlere uygun düşebilen nisbeten 

izole sistemler olarak kalacaklar ve bîr süre ihracat piyasasına IWR 

tipleri hakim olacaktır» 

Örneğin 1970 yılında Batı Avrupa’da 7000 M£e gücünde MGCR tipi; 

1000 MWe gücünde AGR tipi; 2000 MWe gücünde Ur/R tipi nükleer santral 

mevcut iken, 1975 yılında 10 000 MHe MGCR; 10 000 KWre AGR ve 20 000 MWe 

IMR tipi nükleer santral bulunacaktır» 

Bîr iddiaya göre (5); bugün 8 ^/lb olan U*9g cevher fiyatları 
10 $/ib değerine yükselecek ve plutoniumun satış bedeli de 8 $/gr den 

6 0/gr değerine doğru inecektir» Bu takdirde IWIî reaktörleri ekonomi 

üstünlüklerini kaybedeceklerdir» İşte bu sebepledir ki; Ingiltere; 

Fransa, Almanya ve İtalya gibi bazı milletler ağı., su reaktörlerini yedek 

bir teknoloji olarak elde tutmak istemektedirler» 

1980 yılından sonra; başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde 

hızlı reaktörler» ticarî maksatlarlaf ekonomik olarak kullanılmaya "baş¬ 
lanacaklardır. 1985-2000 arası termal reaktörlerden hızlı reaktörlere 

geçiş perioâu olarak kabul edilmektedir» 2000 yılından sonra daha zi¬ 

yade hızlı reaktörlerin kullanılacağı anlaşılmaktadır, 

İngiltere'de 1959 yılından beri 60 MWe gücündeki Sodyum soğutmalı 

DPR hızlı reaktörü çalışır durumdadır, B».Amerika,'da 6l MWe gücündeki 

sodyum soğutmalı Permi hızlı reaktörü 1963 den beri çalışmaktadır» 
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Fransa'da da 20 MWe gür-'indeki yine sodyum soğutmalı Rapso&ie hi:91ı reaktörü 

1967 de servise girmiştir» Rusya'da da 1958 yılından teri 5 MSft gücünde 

BE"5 sodyum soğutmalı bîr deneysel reaktör çalıştırılmaktadır. 

Şimdi sıra nis'beten daha büyük güçlü ticarî modellerin inşa edilmesi¬ 

ne gelmiştir» 

Rusya'da 50 MWt gücünde bir hızlı reaktör çalışmakta 550 MWe gücün¬ 

de bir hızlı reaktör inşa edilmektedir» Fransa'da inşa edilmekte olan 

250 Pe gücündeki PH0EETX hızlı reaktörü 197- yılında, servise girecektir, 

İngiltere'de, İskoçya'da inşa edilmekte olan 250 MWe gücündeki Na 

soğutmalı Dounreay hızlı reaktörü bu yıl sonunda servise girecektir. 

B,Amerika'da da özel teşebbüs tarafından, 90 MWe gücündeki "Enrico Fermi Fast 

Breeder Reactor " (SFFBEl) inşa halindedir. 

Fakat hızlı reaktörlerin ekonomik tesisler haline gelebilmesi için 

bîr 10 seneye daha ihtiyaç vardır» 

Sodyum soğutmalı hızlı reaktörlerin yakıtı iki misline çıkarma za¬ 

mana 10 seneden fazladır, halbuki ortalama olarak dünyada elektrik enerji¬ 

si ihtiyacı da her 19 senede bir iki katına ulaşmaktadır, 

0 halde sadece, hızlı reaktörlerle elektrik enerjisi ihtiyacını kar¬ 

şılamak mümkün olamayacaktır» Genellikle, çevirme oranları yüksek olan ve 

bu sebeple yari üretici reaktörler ismini taşıyan (HFR) ağır su mo&eratör- 

İli reaktörlerle, yüksek sıcaklık gaz reaktörü (HTR), hızlı reaktörlerin 

yanı sıra uzun seneler kullanılacağı ve hızlı reaktörlere yakıt hazırlama¬ 

da ve enerji üretmede yardımcı olacakları kabul edilmektedir. 



Yunanistan,, jeopolitik yeri, kalkınma çabası içinde olması, ener¬ 

ji -üretin! imkanları bakımından yaklaşık olarak bizimle benzer şartlara 

sahiptir» Ayni samanda komşunuz olan bu devletin Nükleer teknoloji sa¬ 

hasında yaptığı ve yapmakta olduğu çalışmalar bizim için özel değer taşı 

Nükleer araştırma merkezleri hakkında edinilen bilgiler aşağıda¬ 

dır» Ayrıca Nükleer santral kurulması ile ilgili çalışmalar konusunda 

1971 Cenevre konferansında sunulan tebliğin özeti raporun sonuna eklen¬ 

miştir» 

DemoklîtÜB Mkleer Araştırma Merkezinde toplam olarak 610 eleman 

çalışmaktadır» Bunların dağılışa şöyle&ir; 

170 Bilim adasal İ 80 i FnD, 

300 Teknisyen 

73 İdaresi 

67 Genel Hizmetler 

5 MW güçte bir araştırma reaktörleri var ve yılda 100 curi 
radyoizotop üretiyorlar» 

10 adet laboratuvar toplam olarak 30» 000 dönümlük bir kapalı 

saha işgal etmekte ve buna yenilerini ilâve etmek üzere büyük bir bina 

inşaat halinde bulunmaktadır» 

3»3» Nükleer Enerji Santra1ları ve Yakıt Ekonomisi; 

3»3ol» Elektrik Enerjisi Üretim Maliyeti; 

Mkleer elektrik enerjisi üretimi maliyetinde, nükleer enerji 

santrallarinın tesis masraflarının yüksek olmasına rağmen, yakıt mas¬ 

raflarının (l,5=3,5 krş/ıöfh) düşük olması nedeniyle, şimdiden klâsik 

ithal yakıtlı tesislere nazaran daha ucuz enerji üretimi mümkün olmak¬ 

tadır» 



Seçilen nükleer yakıt çevrim sistemi , reaktör tipi ye gücünün 

büyüklüğü., enerji üretim maliyetine tesir etmektedir. 

Zenginleştirilmiş uranyum yakıtlı, hafif sn reaktörleri, yakıt 

masraflarının biraz yüksek olmasına rağmen, tesis masraflarının dü¬ 

şüklüğü dolayisiyle 530 MS? ve daha yukarı güçlerde t mills/iöîh 
(7*5 krş/Wh) a elektrik üretim maliyeti yemektedir, 500 MW gücün- 

deki hafif su reaktörlerinde tesis maliyeti 250 0/'iö?e kurulu güç mer¬ 

tebesindedir, (Ref„7) 

Tabiî uranyum yakıtlı, ağır sv. reaktörleri, yakıt masraflarının 

az olmasına rağmen (1,5 krş/Kftlh) tesis masrafları ve ağır su masraf¬ 

ları yüksektir. Enerji üretim maliyeti 350 Me gücünde bir santral¬ 

de 6,71 mills/löîh, (10 krş/kfcJh) olarak verilmiştir, (def.8) 

(l Dolar; 15 TL, ) 

KUkleer santraller hususunda Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan¬ 

sı tarafından 11-15 Ekim 1971 de muhtelif memleket temsilcilerinin iş¬ 

tirakiyle yapılan mütehassislar toplantılarında incelenen nükleer 

santral ve yakıt yağı santralı masraf tablo ,v ile birlikte memleke¬ 

timizde Motor Columbus firmasına yaptırılmış 7 Ağustos,1970 tarihli 

bir etüdden alınan lıafif sulu ve ağır sulu nükleer santrallara ait 

tesis bedeli ve enerji üretim maliyeti mukayese tabloları eklidir. 

Hafif zenginleştirilmiş uranyum yakıtlı, buhar üretim ağır 

su reaktör İÜ (3GHWR) 350 Me gücünde nükleer s ant ra 1da enerji üre¬ 

tim maliyeti 5,5 mills/kSfh (8,3 krş/Wh) olarak verilmiştir. (Ref.9) 

Bugüne kadar tatbikatta, yakıt fiatı 35-^5 ceiltu/l0° Btu 

(22-28 TL./lO^ Kcal) olan tesislere nazaran nükleer enerji tesislerinin 
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T A E L O 

ORTA GÜÇLÜ NÜKLEER Î¥R VS YAKIT - YAĞLI 
ELEKTRİK SANTRALLARI KEŞFİ(3) 

( - 1 ) 

Net Çıkış gücü, MWe 100 200 300 4 00 500 600 

NÜKLEER SANTRAL 

- Sabit masraf1ar,$/kWe 
- Direk 3^5 255 214 191 17İ 161 

- Endirek 76 51 4l 34 30 26 

~ İnşaat süresince faiz 
< - 2) 

74 54 15 40 36 33 

T 0 P L A M 495 360 300 265 240 220 

- İşletme ve Bakım 
masrafısmîlls/kWh 

( - 3) 
ı,8o 1,00 0,75 0,50 0,50 0,50 

- Yakıt çevrimi masrafı 
mills/kWh ( - h) 2,10 1,85 1,73 1,65 1,60 1,60 

YAKIT YAĞI SANTRALI 

= Sabit masraflar,^/iöîe 

- Direk 186 159 142 130 125 119 

- Endirek 45 27 21 19 15 13 

“ İnşaat süresince faiz 
( - 5) 

TOPLAM 

24 

C/EjK. 
— S s 

19 

205 

17 

l3o 

16 

165 

15 

155 

13 

145 

- İşletme ve bakım 
mas ra f ı, mi ils/k>Ih 1,05 0,60 0,50 0,10 0,35 0,35 

“ Yakıt masrafı 
mills/kWh ( Yakıt ; /ağı bedeline bhI gll olarak çok değişir) 
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Kotlar * 

( - 1.) 1970 yılım ait masraflardır * inşaat esnasında eskalasyon 

nazarı itibare alınmamıştır. 

( - 2) jo 8 faiz nis'beti ve 55 aylık inşaat süresine gire bileşik 

faizle hesaplanmıştır’» direk ve endirek masrafların #17,5 nu 

teşkil eder. 

( “3) Nükleer sigorta masrafını ihtiva eder. 

( - 7) Yakıt çevrimine yapılan işletme sermayesi yatırımın # 10/sene 

üzerinden sabit masrafını ihtiva eder. 

( - 5) #8 faiz nisbeti üzerinden ve inşaat süresine gbre bileşik 

faizle hesaplanmıştır, direk ve endirek masrafların # 10,5 unu 

teşkil eder. 

Açıklama: 

(1) ~ Her ne kadar Önemli miktarda nükleer santral şimdiye kadar 

kurulmuş ve imal ettirilmekte İse de bunların güvenilir ve 

yeni tesis bedellerine ait bilgiler çok noksandır. 

(2) - Nükleer santral masraflarına ait bilgiler imalatçılar veya 

işin sahipleri tarafından genel olarak yayınlanmamaktadır. 

(3) - Yayınlardaki nükleer santral masraflarının neyi ihtiva ettiği 

ve neyi hariç tuttuğu kesin olarak anlaşılamamaktadır. 



TABLO 2 7 

NÜKLEER SANTRAL MASRAFLARI KEŞFİ (l $ : 15 TL» ) (fc) 

: Tesis Bedeli TL» ) * Enerji Maliyeti (krş/k¥h) 
: İlk Tesis Bedelinde Vergi ve Gümrük hariç: İlk Tesis Bedelinde Vergi ve Gümrük lıariç 

Karakteristik : (Yakatta ^6? Vergi ve Gümrük, dalıil) ; (Yakıtta $ 67 Gümrük dahil) 
     ı  İo  : _ Dış : Toplam 5_     

555 MWe net, 
2h88 CWh/yil, 212,1 1.2Şk,k 1.166,8 10,05 
Santral kapasite 
faktörü $8o,îVR 

509 MWe net, 
3567 GWh/yil, 218,2 1»138,0 1.686,2 8,53 
s» k„f»$8o,FWR 

6l0 MV/e net, 
1?75 GWlı/yıl, 353?5 1,600,8 1.951,3 8>26 
s» k. f. $S0,FWR 

311 MWe net, 
2179 G¥h/yıl, 231,9 1.821,0 2.053,1 9,83 
s. k. f»$Bo, phwr 

600 MWe net, 
1205 GWh/yıl, 317?3 2.193,2 2.810,5 13,00 
s. k. f. $80, PHWR 

(1) Motor-Columbus firmasına Türkiye Nükleer Santral Projesi için Elektrik İşleri 
Etüd İdaresi tarafından yaptırılan Kasım,1970 tarihli rapordan alınmıştır. 
Masraflara eskalasyon dahil edilmemiştir} keşif hazırlanırken 1970 sonu 
itibariyle fiatlardan faydalanılmıştir. 

Vs' 
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daha ekonomik olduğu görülmüştür. Memleketimizde fuel-oil yakıt fia-

tl yaklaşık olarak vergisiz, 28 TL,/lO° Keal ve vergili ^5 TL./lü^ Kcal. 
olduğundan niikleer santrallarin, petrol yakıtlı tesislere nazaran eko

nomik olacağı görülmektedir, 

Elbistan Fizibilite raporu, eklerinde muhtelif santrallann mu

kayesesi için verilen tablolardaki değerler aşağıdaki listelerde (l-U) 

de gösterilmiştir, (Ref, 11) mukayeseler #30 yük faktöründe, vergisiz 

bazda yapılmıştır. 

Reaktörlerin cins ve büyüklüğüne göre enerji üretim maliyetin

deki değişmeler de görülmektedir. 

Liste 1-4 den, seçilecek reaktör gücü büyüklüğü ve tipine gö

re gerekli tesis yatırım talebi hakkında da bilgi edinmek mümkündür. 

300-700 Mirf gücünde tabiî uranyum yakıtlı ağır su reaktörlerin

de tesis birim maliyeti ortalama olarak takriben 300 $/KWe ve zengin 

yakıtlı hafif su reaktörlerinde ise takribrn 2Ş0 ^/KWe olarak hesaba 

alınabîlmektedir, 

EK : Liste (l - 7) 

i) 1x300 MW Fuel-oli Santralı 

(Yıllık üretim 2100x10^ Wh„ ($ 80 yük faktörü) 

(l Dolar - 15 TL, Vergisiz değerler olarak) 
/ 

Proje Bedeli T7Ö~~ ^0,6xl06 polar dış talep) 
İnşaat Süresinde 79 
Faiz 

TOPLAM 719 



3Ö 

İşletme - 3a kıta masrafları ~ Kr ş/ k¥h 0 
Sabit 0,6l 

Değişken 0,43 

Yakıt (26O TL»/Ton) 5,95 

(Not: 2c0/l55 oranında yakıt fiat artışı) 6,99 

Yıllık Sabit masraflar 3,12 
°b 9,13 

10,11 

2) 1x322 KW (PHWR) Nükleer Santral 

Yıllık Üretim 2256x10^ lâftı ($ 80 y. faktörü) 
(l Dolar - 15 TL» Vergisiz) 

g 
10 - (95x10^ Dolar. Dış talep) 

.Proje Bedeli 1722 

İnş.süresi faiz 267 

Toplam  1989  

İşletme“Bakım masrafları Krş/kWh 

Sabit 0#80 

Yakıt 2,20 

3,00 

Yıllık Sabit Masraflar 8,50 
<jo 9,68 

Toplam: 11,50 

3) 1x355 MW( PWR) Nükleer Santral 

Yıllık üretim 2488x10° lâftı ($> 80 y.faktörü) 

( 1 Dolar - 15 TL» Vergisiz) 
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106 TL, (67x10 Dolar. Duş talep) 
Proje Bedeli 1255 

İniş, süresi faiz  195 

Toplam 1450 

İşletme“Bakım masrafları 

Sabit 

Yakıt 

Yıllık Sabit Masraflar 
İ 9,68 

Toplam; 

k) 1x600 m(P^R) Fdkleer Santral 

Yıllık üretim 4205x10^ kWh ($ Ö0 y.faktbrü) 
(l Dolar - 15 TL. Vergisiz) 

Proje Bedeli 

İnş.süresi faiz   

Toplam * 1856 

İşletme-Bakım Masrafları: 

Sabit 

Yakıt 

Yıllık Sabit Masraflar 
$ 9,68 

—72^—.(85x10^ Dolar. Dia talep) 
1607 

2L9 

Krş/kWh 

0,67 

2,12 

2.39 

5,60 

8.39 

Krs/kWh 

0,1-8 

2,00 

Toplam; 2,U8 

^,25 

Toplam; 6,73 
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Sekil: 3 

Cevher 

çıkarma 

Dönüştürme 

'Oksit, metal 
seramik U 
v indir geme 

Yakıt 
e le manı 

Fabr. 
Artık 

Uranyum 

NU KLEER SANTRAL 

ZENGİNLEŞTİRME. 

Hızlı üretken 
Reaktör 

NÜKLEER YAKST ÇEVRİMİ 
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3» 3»2, Nükleer Yakıt: 

Mevcut ticarî işletmede bulunan nükleer santrallann yakıtı, 

tabiatta mulıtelif bölgelerde bulunan, ekonomik işletilebilir uranyum 

cevherlerinin, çeşitli tesislerde işlemlere tabi tutularak, nükleer 

yakıt elemanları haline getirilmesi ile temin edilmektedir. 

Nükleer enerji santraHarının gelişmesi ile birlikte nükleer 

yakıt piyasası da teşekkül etmif olup, dünyadaki nükleer yakıt talep¬ 

lerini karşılayabilmek için uranyum cevher rezervlerinin tesbiti ile 

ekonomik kullanılması bakımından milletlerarası kuruluşlarda çalışma¬ 

lar devam etmektedir. 

Gelişmiş ülkeler, uranyum rezervlerine sahip değillerse, cev¬ 

her ithalinde bulunup, ihtiyaçları olan yakıt elemanlarını imal cihe¬ 

tine gitmektedirler. 

Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik olarak işletilebilecek uran¬ 

yum rezervlerine sahipseler, yakıt elemanı imali için analizden uygun 

netice alındığı takdirde, taleplerini kendileri imal yoluna gitmekte¬ 

dirler. Aksi halde, ihtiyaçları olan yakıt elemanlarını anlaşmalı ola¬ 

rak diğer Ülkelerden ithal etmektedirler. 

Belirli bir miktar yakıttan daha yüksek enerji verimi elde 

edebilmek için son yıllarda, büyük yatırımları icap ettiren, pahalı 

tesislerde gerçekleştirilmesi mümkün olan, yakıt zenginleştirme me- 
v. 

todu büyük gelişmiş ülkelerde kurulabilmiştir. Zenginleştirme işle¬ 

mi sağladığı yüksek verime karşılık, yakıt elemanları maliyetinide 

yü ks eİtme ktedi r. 
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Tabiatta bulunan uranyum cevherinin, reaktörlerde kullanılacak ya¬ 

kıt elemanı haline gelinceye kadar aşağıda şemada belirtilen tesisler de 

işlemlere tabi tutulması gerekir, 

İlerikl seneler için tahmin edilen, 

Ortalama eşdeğer nükleer yakıt çevrimi giderleri mukayese Tablosu: 

(l Dolar - 15 TL,) (Ret. 12) 

Krs 

Hafif Su reaktörleri Ağır su reaktörleri 
1975-1Î85 1985-1995 1975-1985 1985-1995 

UjOg Mübayaası 0,54 O.65 0,4"J 0,48 
UF^ya dönüşüm 0,05 0,05 
Zenginleştirme 0,62 0,60 

Fabrikasyon 0,24 0,24 0,50 0,39 

Tekrar İşleme 0,20 0,10 - OJ 0 

Pu, Kredisi (- 0,35) (- 0,53) - (- 0,74) 

Yakıt çevirimi - - -

İşletme Sermayesi 0,60 0,65 2jlÜL_ 0,17 

YEKÛN: 1,93 1,84 1,06 0,72 

Yukarki maliyetler için aşağıdaki kabuller yapı Imıştır: 

UjOg Fiat1-Do1ar/lb,U m o\ 0 CO 8.0 9.5 

Çevirme fiatı" 
a 

1.0 0.9 - -

Zenginleştirme Dolar/kg.sW. 26.0 26.0 - -

Fabrikasyon Dolar/kg, 39.0 31.0 25.0 20. 0 

Tekrar kullanma Do1ar/kg. 32.0 24,0 29.0 22.0 

C'zgUl güç kwe/kgıı 8.0 8,53 8.7 7A 
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Termal verim $ 33,3 33.3 32,0 32.0 

Yanma M gun/Ton 30k00 25000 9800 10200 

Tik Zenginleştirme 'jo U235 2.72 2,1-3 Tabiî Tabii 

Çıkıştaki Zenginlik 0.6k 0.71 -

Hafif su reaktörleri Ağır su reaktörler 
1975-1985 1985-1995 1975-1985 1985-15 

îti, değeri Do/gr. par 9.0 13. 0 9.0 13. 0 

Difüsyon tes, artıkları U.U.235 0.2 0,2 - -

Kayıplar Rady önce $ 1.0 1.0 1.0 1.0 

Kayıplar Rad;y sonra $ 1,0 1.0 1.0 1.0 

Bekleme Müddeti (Ay) 

Çevirmede 5 3 -

Zenginletti ime 3 3 

Fabrikasyon 3 3 3 3 

Radyasyon öncesi 3 3 3 3 

Radyasyon sonrası 3 3 - 3 

Te krar ku1lanma 3 3 - 3 

tik yakıt üzerinde faiz niabeti 12 12 12 12 

l) Bütün maliyet rakamları 10 yıllık, senelere göre ortalama, 

Yukarıdaki tabloların tetkikinden görüleceği üzere aynı büyüklük» 

tekl ağır su reaktörlerinde yakıt çevirimi masrafları hafif su reaktörle» 

rİnden düşüktür, 

Nükleer Yakıt Ekonomisinin Özellikleri (1*0 : 

Nükleer santrallarda kullanılan nükleer yakıtın ekonomisinde 

yakıt masrafı (fuel-oost) tabirinin neyi ifade ettiğinin tasrih edilmesi 



gerekmektedir. Bu yakıt masrafı ila: Reaktörde -.enerin muayyen zamanla 

rmda değiştirilen yakıtın bir kısmına ait yıllık masrafı (regional 

fuel cost) veya reaktörün her yıl değişen toplası yıllık yakıt masrafı¬ 

nı (annual fuel cost) veya nükleer yakıt ekonomisinde mukayese hesapla- 

rmda en çok başvurulan reaktör ömrü boyunca değişen yıllık yakıt mas¬ 

raflarının şimdiki zamana irca edilerek bulunan toplamına eşit bir mas¬ 

rafı aynı metodla veren yıllık eşit yakıt masrafı (levelizea fuel cost) 

ifade edilebilir. 

Bu masraflar hakkında kısa bir açıklama aşağıda verilmiştir. 

Yakıtın bir kısmına ait yıllık masraf şöyle anlaşılabilir. Mesela 

bir hafif sulu reaktörde yakıtın üçde biri reaktörün muhtelif bölümle¬ 

rinde birer sene kullanılarak tamamen enerjisinden faydalanılmış ola¬ 

bilir, Ancak yakıt gerek reaktörde kullanılırken ve gerekse reaktöre 

girmeden ve reaktörden çıktıktan sonraki masrafları ve gene reaktörden 

çıktıktan sonraki bazı verdiği değerleri düşünecek olursak bu masraf 

ve kazançları beş senelik bîr devreye ait olmaktadır. Yakıtın reak¬ 

törde geçen zamanla yaranası ve böyleee kıymetini kaybetmesini düşün¬ 

sek yakıtın kalan kıymetine ait yıllık sabit masraflar (carrying 

charges) - vergi işletme-bakım ve sigorta masrafları - yıllar iti¬ 

bariyle tabiî olarak değişecektir. Daha bunun gibi yakıt kullanılma¬ 

dan evvel ve kullanıldıktan sonra sırasıyla muhtelif kademelerde muh¬ 

telif vadelerde yapılan sermaye yatırımlarının yıllık sabit masrafla¬ 

rını hesapladığımızda yakıtın değiştirilen bir kısmı için beş yıl 

müddetle her sene değişken masraflar buluruz. Toplam yakıtın diğer 

üçte birlerinin yıllık masrafı da takip edilerek bunlardan bulunan 

yıllık masrafların ilavesi neticesi meselâ 3.000 MWe lık bir santra 1da 



ı*3 

asgari on sene müddetle yıllık yakıtın masraflarının başlangıçtan itiba¬ 

ren her sene önemli miktarlarda azalarak gittikçe bir değere yaklaştığım 

görürüz. 

Yıllık nükleer yakıt masrafının her sene değişmesi netice ola¬ 

rak aşağıdaki genel hususlarla da izah edilebilir; 

(1) Yakıt çevirimi uygulanan bir dizaynda nükleer reaktörün 

ilk toplam yakıtı, müteakip toplam olarak yenilenmiş ya¬ 

kıtlar kadar enerji üretmez, Bunun sebebi her yakıt par-- 

çasmın (region) çevrisinin üç misli sürede bütün' yakıt 

parçalarının aynı zamanda yakıt içinde olmamalarıdır* 

(2) Santrala ait yıllık kapasite faktörleri çekilen yüke göre 

değişebilir, 

(3) Her bir yakıt parçasının çeviriminin muhtelif kademelerine.;, 

ait gelecek için tahmin edilen masraflar değişebilir. 

(U) Yakıtın her bir parçası reaktörden alındığında yakıtta 

kalan uranyum ve plütonyumun değerleri her sene değişik 

olabilir, 

(5) Yakıt parçalarının yakıt içindeki miktarlarının ve'yer 

değiştirme usullerinin farklılıkları fcore uıanagement) 

herbir parçaya ait yıllık masrafları değiştirebilir, 

Bir nükleer santral sahibinin bu santralın ömrü boyunca ya*klt;. y 

masrafı keşfini en doğru şekilde tesbit etmesi gerekir. Bunun için 

nükleer yakıt masrafının yıllara dağılacak eşdeğer miktarlarını ta¬ 

yin eden bir tekniğin kullanılması zorunludur. Yıllık değişen 



yakıt masrafları hesabında santral işletmeye başlamadan yapılan yakıt 

yatırımı gözonüne alınmamaktadır. Çünkü hu zamanda bir enerji üretimi 

yapılmamıştır. Gaye, enerji üretimi yapılırken her yılda reaktörden 

alınan her kalorinin eşdeğer yıllık masrafını bulmaktır». . 

Bazı denenmiş reaktör tiplerine göre yıllık, nükleer yakıt tüke¬ 

timi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Santral Yanma Yakıt sarfı 

Reaktör Tipi Yakıt Verim $ MW güh/Ton KgUjOg/MWe/Sene 

GCR Tabiî Uranyum 33,6 1-000 250 

HWR " " 29,3 9000 130 

AGR 1,65 Zengin 10,1 12000 l80 

BWR 1,70 " 31,6 15000 180 

FWR 2,10 r 35,5 20000 195 

(Not: GCR ve HWR Tabiî uranyumlu sistemlerde bir çevrim, 

Zenginleştirilmiş uranyumlu AGR, 3WR sistemlerinde 

tekrarlanan çevrim dikkate alınmıştır. 
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B C L tt M III 

TÜRKİiE'DZ DURUM 

1 a Mevcut Durma 

1.I. Nükleer Yakıt Potansiyelimizin Te»biti ile ilgili Çalışmalar: 

a- Prospeksiyon çalışmaları: Nükleer Enerji endüstrisinin ana ham 

maddesi olan uranyum ve toryum aramalarına M, T. A, Enstitüsü tarafından 

1956 yılında haşlanmıştır» Çalışmaların ilk yılları, tütün dünyada çok 

az bilinen bu yeni konu için gerekli teknik personelin yetiştirilmesi ve 

ekipman teminindeki güçlükler nedeni ile pek verimli olamamıştır. Ancak 

1960 larin başlarında ileri dünya milletlerinin uyguladıkları prospeksiyon 

ve değerlendirme metodlarina paralel metotlarla çalışılmaya başlanmıştır. 

Uçakla yapılan etüd: $> 80 ine yakın bir kısuıı havadan radyoaktivi¬ 

teyi ölçen hassas cihazlar monte edilmiş bir uçakla taranmıştır. Bulunan 

sayısız radyoaktif anomalinin bir kısmı karadan etüd edilmiş, diğerlerinin 

etüdüne devam edilmektedir. Ancak havadan etüd edilen bölgelerin bazıları 

uranyum bakımından önemli görüldüğünden daha detaylı olarak yeniden uçulma¬ 

sı gerekmektedir. Tecrübe göstermiştir ki daha önce havadan etüd yapılan 

bir s.ahada yeniden uçulması halinde yeni anomaliler bulunabilmektedir. 

Şimdiye kadar havadan yapılan etüdlerde kullanılan cihaz her türlü 

radyoaktif kaynaktan çıkan gama ışınla -ına hassas olduğundan, bulunan bü¬ 

tün anomalilerin karadan etüd edilmesi gerekmekte idi. Ulaşım olanakları¬ 

nın sınırlı olduğu, özellikle dağlık bölgelerde bu etüd çok yorucu ve pa¬ 

halı olmakta, çok zaman almakta idi. 1972 yılından itibaren yeni bir me¬ 

totla çalışmaya başlanacaktır. Uçağa monte edilen gamma-ray spektrometre, 
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■bulunan radyoaktif anomalinin bir uranyum anomalisi olup olmadığını tesbit 

etmektedir, Bu sayede yorucu, pahalı ve lüzumsuz arazi çalışmaları kısal- 

tllabilmektedir. 

Karadan yapılan Etüd: Gerek uçak anomalileri gerekse jeolojik 

olarak uranyum bakımından önemli görülen sahalar karadan özel cihazlarla 

teçhiz edilmiş ekipler tarafından etud edilmektedir, lüzum görülen yer¬ 

lerde hafriyat yapılmakta ve hafriyat neticesine göre sondajlı aramalara 

geçilmektedir, 

Kullanılan cihazların tamir ve bakımının, sondajlı aramalarda 

radyokarotaj ve merkezce radyometrik analizlerin yapıldığı bir labora- 

tuvar arazi çalışmalarına yardımcı olmaktadır, 

Prospeksiyoîa’" çalışmaları aşağıdaki listede yazılı teknik eleman¬ 

larla yürütülmektedir: 

10 Maden Mühendisi- Jeolog 

2.0 Prospektör 

3 Fizik Mühendisi 

3 Fizik Teknisyeni 

1 Pilot 

1 Uçak Makinisti 

1 Navigatör 

b.- Bulunan Rezervler : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yaptığı 

çalışmalarla memleketimizin muhtelif yerlerinde uranyum zuhurları tes¬ 

bit etmiş ve bunların bir kısmının detay etüdlerini tamamlamış, rezerv¬ 

lerini hesaplamıştır, Aşağıda bulunan uranyum ve toryum yatakları hak¬ 

kında çok kısa bilgi verilmektedir. 
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Salihli-Köprübaşı Bölgesi: Gerek minerolojik gerekse konsantras¬ 

yon teknolojisi takımından biri birinden farklı iki tip uranyum cevheri 

tesbit edilmiştir. 

Tenör ve Tiplerine Göre 
Toplam Rezervler 

Ortalama Tenor 

İo o.. 045 11^03 

Kasar tipi 
Cevher 

Toplam: 

Ton 

Taşharman Tipi 
Cevher 933 Ton 

1819 Ton 

Ortalama Tenor 

fo 0. 020 U^Og 

328 Ton 

232 Ton 

560 Ton 

Toplam 

1214 Ton 

1163 Ton 

2379 Ton 

Kasar Tipi Cevher : Sökonder uranyum minerallerinden Otunit ve 

metaotunit gevşek yapılı,, kumlu, gnays, çakıllı ve killi neojen sedi- 

manlarl içinde, çatlaklarda ve çakılların yüzlerine sıvarmış durumda 

bulunmaktadır, 

Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü laboratuvarlarinda yapılan 

konsantrasyon deneyleri olumlu netice vermiş, uranyum minerallerinin 

cevherden kolayca ayrıldığı görülmüştür. 

Dünya standartlarına göre $ 0.045 UJO3, düşük tenorlü-cevher 
olarak nitelenmektedir. Ancak kasar tipi cevherin kimyasal ve fizik¬ 

sel karakterleri konsantrasyon tekniği bakımından son derece müsaittir. 

Ayrıca yatağın durumu maden işletmeciliği için büyük kolaylıklar gös¬ 

termektedir, Bu sebeplerden tenörün düşük olması mahzuru ortadan 

kalkmaktadır. Yapılan ön çalışmalar kasar tipi cevherden 1 libre U^Og 
konsantresinin 9-10 $ olan dünya fiatlarina yakın bir maliyetle elde 

edilebileceğini göstermiştir. 
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Taşharman Tipi Cevher t Gözle görülemeyen sok.ond.er uranyum minarel- 

leri aglomera* tlif ve ince taneli detritik seviyelerde dissemine halde hu-

durmaktadır» 

M»T»A» Laboratuvarlarinda yapılan konsantrasyon çalışmaları* cev¬ 

herin fosfatlı olması nedeni ile bazı güçlükler olduğunu göstermiştir. 

Uranyumun ayrılması için sarfedîlen asit miktarı iktisadi olma sınırını 

aşmaktadır. Ancak, teknolojik çalışmalara devam edilmektedir. İktisadi 

sınırlar içinde konsantrasyonu mümkün kılacak bir metod bulunduğu takdir¬ 

de 933 tonluk rezerv değerlendirilecektir» 

Uşak-Güre Bölgesi : Fakılı köyü yakanında marn kil ve tüflü neo- 

jen seriler içinde bulunan uranyum zuhurunun etüdü tamamlanmış* 230 ton 

uranyum konsantresi tesbit edilmiştir» Bu. yatakta tenor O.OİO civarın¬ 

dadır» 

Yapılan konsantrasyon deneyleri çok olumlu, netice vermiştir» Cev¬ 

her içindeki uranyum minareli sülfat haldedir ve kolaylıkla erimektedir. 

Kurulacak çok basit bir tesisle bu yatak değerlendirilebilecektir, 

Ayvacık-KUçükkuyu Bölgesi î Tüf ve entrüzif kayaçlar içinde 

250 ton U^Og uranyum konsantresi tesbit edilmiştir. Ortalama tenor 
<jo O» 080 civarındadır. 

Giresun-Şebinkarahisar Bölgesi î Halen entrüzif kayaçlara ve 

konglomeralara bağlı olarak 2Ş0 ton rezerv tesbit edilmiştir. Pros- 

peksiyon* hafriyat ve sondajlı aramalar devam etmektedir. Bölgede 

jeolojik imkan çok geniş olup çalışmalar olumlu yönde gelişmektedir. 

Rezervin artması kuvvetle muhtemeldir. 

Tortum Rezervleri : Eskişehir-Beylikahlr civarında ortalama te- 

norü 1o O» 18 olan ifpOO ton ThOg rezervi bulunmuştur» Ancak lüzumu 
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halinde çalışmalara devem edere İt ov rezervi arttı:.-lak tümle indir. 

c~ Teknolojik Çalışmalar : 3u bölümde bahsedilecek çalışma 

prospeksiyona yardımcı olan kimyasal analizler ve bulunan cevher tip- 

lerine göre en uygun konsantrasyon metodunun tesb'ti ile ilgilidir. 

Prospeks iyonla birlikte, alırın ni’rv.nelerln petrografik kimyasal 

analizleri yapılmaktadır .Arazide ki çalışmalara yardı- ...cı olan bu analiz¬ 

lerin sıhhatli ve zamanında yapılmasına Özellikle dikkat edilmektedir. 

Bulunan bir uranyum yatağının işlet ililesi İç in büyük çapta bir 

tesis kurulmadan önce bazı Ön çalışmalar yapılması gerekir. Cevherin 

kimyasal ve fiziksel karakterlerinin zenginle .yi irme olanaklarının tesbi- 

ti için önce laboratuvar çapında biz- seri deney yapılır. 3u deneyler¬ 

den elde edilen bilgilerin ışığı -.İtinde* kurulrcü büyük tesise hazır¬ 

lık olmak üzere küçük çapta bir pilot tesis kurulur. Buradan elde edi¬ 

len neticelere göre asıl tesisin projeleri hazırlanır. 

Türkiye’de Uranyum konsantrasyon çalışmalarına 19'S5 yılında 

M»T, A. Enstitüsünde A,A.îforth tarafından başlanmıştır. ilk çalışma¬ 

lar kasar cevheri üzerinde laboratuvar çalında yapılmış ve olumlu ne¬ 

tice alınmıştır. Daha sonra Enstitü elemanları Köprübaşı Bölgesinde¬ 

ki diğer cevherler üzerinde Laboratuvar şalı yer. İm yapmış ve genellik¬ 

le olumlu netice almışlardır. Halen M.T,A» Enstitüsünde her cins cev¬ 

herin zenginleştirme olanaklarının laboratuvar çapında Uranyum etüdü 

için yeterli teçhizat ve teknik eleman mevcuttu::-. 

Köprübaşı bölgesinde bulunan cevherlerin zenginleştirme olanakla¬ 

rının tetkiki için bir pilot tesis hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. 
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Günde 5 ten ham cevher işleyecek olan hu pilot tesisin en kısa zamanda 

çalışmaya haşlaması için gayret s arfediİmektedi r, 

1.2, Araştırma ve Eğitim Çalışmaları; 

Türkiye'de 1956 yılına kadar nükleer hilim ve teknolojik alanın¬ 

da hiçbir faaliyet mevcut değildi, k Eylül,1956 da yürürlüğe giren 

6821 sayılı kanun ile Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu (TAEK) kurulmuş¬ 

tur. Aynı sıralarda Türkiye ile Birleşik Amerika arasında nükleer 

enerjinin sulhcu gayelerle kullanılması anlaşması imzalanmıştır. Bu¬ 

nunla beraber 1959 yılına kadar yine öneaıli bir faaliyet olmamıştır. 

5 Mayıs,1959 da TR - 1 araştırma reaktörünün inşaatı başlamış 

ve bu reaktör 6 Ocak,1962 de kritik olmuştur. Bu vesile ile 27 Mayıs,1962 

de Çekmece Mikleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇSLAEM) işletmeye açıl¬ 

mıştır. 

ÇNAEM'deki ana. bölümler şunlardır: 

Reaktör İşletme Bölümü 
Ra dy o i e o top Bo ltimü 
Mikleer Mühendislik Bölümü 
Fizik Bölümü 
Kimya Bölümü 
Radyobiyoloji Bölümü 
Sağlık Fiziği Bölümü 
Teknik Servisler 
Kütüphane ve İdari 

Merkezin araştı ma programı : Nükleer Fizik, Reaktör Fiziği, 

Radyo-Kimya ve Radyasyon Kimyası, Mikleer Teknoloji konularında araş¬ 

tırmalar yapılmasını ve radyasyonun ve radyoizotopların çeşitli hayati 

hilim dallarında uygulanmasını kapsar. 

1971 yılında bu merkezde 187 kişi çalışmakta olup bunların çeşitli 

gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: 



Araştırıca. : 35 

Teknik Sınıflar : 66 

İdari Personel : 86 

Bu merkezin araştırıcı personel Bakımından takviyesi gerekmek¬ 

tedir» 

Ankara Nükleer Araştırma Merkezi (ANAM), 1963 yılında Birleşik 

Amerika’dan temin edilen 2,5 ton natürel uranyum, 5 Curie'lik Ra-Be 

nötron kaynağı, 1000 Curie*lil Cobalt-60 kaynağı ve diğer teçhizat 

yardımı ile Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ile müştereken kurul¬ 

muştur» 

Halen bu merkezde 56 kişi çalışmaktadır. Bunların dağılımı 

aşağıdaki gibidir: 

Araştırıcı : 27 

Teknik Yardımcı : 3.7 

İdari Yardımcı : 12 

Bu merkezin araştırma, programı temel araştırmalardan başka, 

endüstri, tarım, tıp ve benzeri alanlarda radyoizotopların uygulanma¬ 

sı, sağlık fiziği ve civarda radyasyon kontrolü, gıda ışınlaması, 

nükleer elektronik, nükleer fizik, katı hal fiziği ve nükleer kimya 

konularını kapsar, 

ANAM*da mevcut araştırma grupları şunlardır: 

Reaktör ve Nötron Fiziği 
Nükleer Kimya 
Katı Hal Fiziği 
Gıda Işınlama 
Plazma Fiziği 
Nükleer Elektronik 
Sağlık Fiziği 
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Ancak,, gıda ışınlaması, plazma fiziği gibi bazı gruplarda ikişer 

araştırıcı bulunmaktadır. Bu merkeze henüz tam teşekkül etmiş gözü ile 

bakılamaz, 

Türkiye’de radyoizotopların endüstride kullanılması henüz geliş- 

memiştir. Devlet Karayaollarimn Radyasyon Laboratuvarinda, çimento, 

beton ve asfalt gibi malzemelerin yoğunluk ve rutubet ölçülerinde radyo¬ 

izotoplar kullanılmaktadır. Devlet Su İşleri Araştırma laboratuvarinda 

da, uygulamalı bazı araştırmalarda az miktarda radyoizotoplar kullanıl¬ 

maktadır. 

Radyoizotopların ziraatte kullanılması da memleketimizde kafi de¬ 

recede gelişmemiştir, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Radyoizotop 

Laboratuvarında bazı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Ziraat Bakanlığı¬ 

na bağlı bazı araştırma laboratuvarlarinda da mahdut uygulamalar mevcut¬ 

tur. 

Memleketimizde radyoizotopların tıpta kullanılması oldukça geliş¬ 

miştir: 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ens¬ 

titüsü, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği, 

Fizyoloji Kürsüsü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoizotop Ensti¬ 

tüsü, Hacettepe Üniversitesi !J?ıp Fakültesi Cerrahi Araştırma Laboratu- 

varlj Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği, Göğüs 

Hıstalıklan Kliniği gibi çeşitli müesseselerde teşhis, tedavi ve araş¬ 

tırma maksadı ile radyoizotop kullanılmaktadır, Bu radyoizotopların önem¬ 

li bir kısmı(kısa ömürlü olanlar)çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Mer¬ 

kezinden temin edilmektedir. Bu merkez 1970 yılında toplam olarak 73 

Curie değerinde 7^8 teslimat yapmıştır. 

Üniversitelerimizde nükleer bilim ve teknolojide eğitim ve araş¬ 

tırma faaliyetleri yavaş yavaş gelişmektedir. İstanbul Üniversitesi 
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Fen Fakültesi Atom ve Çekirdek Fiziği Kürsüsünde eskiden teri bu konu¬ 

larda eğitim ve araştırma yapılmaktadır« Bu kürsüde tûahdut sayıda 

Atom ve Çekirdek Fiziği konularında M»S. ve doktora çalışmalar! yapıl¬ 

maktadır. 

196i yılında faaliyete geçmiş bulunan İstanbul Teknik Üniversi¬ 

tesi Nükleer Enerji Enstitüsünde 10 yıldan beri Nükleer Mühendislik 

konusunda üniversite üstü eğitim yapılmaktadır. Bu. enstitüden yılda 

15 ilâ 10 kişi ihtisas diploması alarak mezun olmakta ve ortalama 

olarak 2 yılda bir kişi doktora yapmaktadır. Bu enstitüde Nükleer 

Mühendislik konusunda bazı temel araştırmalar ve uygulama.lı etüd ve 

projeler yapılmaktadır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Bö¬ 

lümünde yılda birkaç kişi Nükleer Mühendislik konusunda M.S. çalıi 

lan yapabilmektedir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde ve Hacettepe 

Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde nükleer 

saha ile ilgili dersler ve çalışmalar mevcuttur. İstanbul Teknik 

Üniversitesi Kimya Fakültesinde de bir kaç tane doktora çalışması 

yapılmaktadır. 

Her şeye rağmen, Nükleer Bilim ve Teknoloji dalında memleke¬ 

timizin M,S, kapasitesi yılda 10, PhD kapasitesi ise yılda 1 kadar¬ 

dır ve bu miktar beklenilen gelişmeye göre çok azdır. 

Yurt dışında yetişenler ise çok daha fazla olmadığı gibi, 

eğitimlerini bitirenlerin hepsinin yurda döneceği de şüphelidir. 
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1.5. Nükleer Santraller ile İlgili Çalışmalar; 

Genel Hükümet politikası çerçevesi işinde 6021 sayılı kanuna 

göre gereken koordinasyonu yapmak, emniyet ve lisans işlerini yürütmek, 

kuruluşa ve işletmeye yardımcı olmak AEK Genel Sekreterliğinin görevi, 

santralı seçmek, kurmak ve işletmek TEK Genel Müdürlüğünün görevidir. 

Memleketimizde 1965 yılına kadar Nükleer güç santralı kurulma¬ 

sına ait hiçbir çalışma mevcut değildi. 1965 yılında AEK tarafından 

davet edilen Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Ajansına mensup 4 kişi¬ 

lik heyet bası tetkikler yaptıktan sonra hükümetimize bir rapor vermiş 

ve bu raporda Türkiye’de Nükleer Enerjinin bir alternatif olarak ele 

alınabileceği ancak hidro-elektrik tesislerin 19Ö0 senesinden epeyce 

ötelere kadar Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği neti¬ 

cesine varılmıştır. 

Ancak, her nedense Ajans bu çalışmayı bir neşriyat olarak ba¬ 

sarak yaymaktan çekinmiştir. 

1965 yılından itibaren Ajans uzmanlarının çalışmalarına para¬ 

lel olarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı Elektrik İş¬ 

leri Etüd İdaresi ile teşriki mesai yapılmak suretiyle İstanbul Tek¬ 

nik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsünde bir seri mukaveleli hü¬ 

kümet projeleri yapılmıştır. 

Bütün bu çalışmaların neticesinde 1982 senesinden itibaren 

nükleer enerjiye kesin olarak muhtaç olunacağı tesbit edilmiş, 1966 

yılında yayınlanan ikinci projenin neticesine göre (16), genel ener¬ 

ji talebinin artışı karşısında kaynakların elektrikten gayrı maksat¬ 

lara kaydırılması lüzumu ve enterkonnekt e şebeke ihtiyacının daha 
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emin bir şekilde temini bakisinden ilk nükleer santralın 1977 de kurul

ması lazım geldiği neticesine varılmıştır. 

Hükümetin bu yönde bir karara varmış olması neticesinde yine 

E,İ.E,İ, talebi üzerine İ.T.tİ. Nükleer Enerji Enstitüsünde hazırlanan 

Fizibilite Etüdünde (ij) 1777 yılında 370 Mwe net gücünde bir nükleer 

santralın 1987 yılına kadar ise 2x550 Me gücünde diğer iki santralın 

daha kurulmasının gerekli olduğu ortaya konulmuş ve ilk santralın 

yapılabilirliği gösterilmiştir. 

Daha sonraki çalışmalardaf tesbit edilmiş olan Uranyum re

zervlerinizin değerlendirilmesi maksadı ile, tabiî Uranyum çevrimli 

Nükleer yakıt politikası esası ile 1977 de işletmeye girmesi düşünü

len 300-400 MW gücünde ilk Nükleer santralın yapılabilirlik etüdü 

Temmuz 1968 de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından muka

veleye bağlanan Motor Columbus Ltd. Başkanlığındaki müşavir firmalar 

grubuna ha zirlattiriİmiştir. 

1969 sonlarında tamamlanmış olan yayılırİlk etüdü raporunda, 

mevcut verilere göre, tabiî Uranyum yakıt çevirimli ve ticarî kul

lanılmakta olan ağır su moderatör ve soğutmalı reaktörlerden, Kana-

da'nm Candu tipi ile Alman Siemens--?HWR-reaktörlerinin teknik ve 

ekonomik mukayeseleri yapılmıştır. 

Motor Columbus firmasına yaptırılmış Kasım 1970 tarihli hafif 

sulu ve ağır sulu reaktörlü nükleer santrallarin masraf mukayeseleri 

raporunda 355; 509 ve 610 MWe güçlerinde hafif sulu santra11ar ile 

311 ve 600 M3rJe güçlerinde ağır sulu santrallara ait bilgiler veril

miştir, Bu bilgilerden görüleceği üzere :(l) 600 î®îe İlk hafif sulu 
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santralın enerji üretim maliyeti ayni güçteki ağır sulu santralmkinden 

takriben $ 20 düşüktür, (2) 355 MWe İlk hafif sulu santralın enerji 

üretim maliyeti de 311 MWe İlk ağır sulu santralmkinden takriben 

$ 30 daha azdır. 

2, Türkiyelin Gelecekte Elektrik Enerjisi ~ Talfepleri^Vfe Nükleer 
Enerjinin Rolü : 

2.1, Genel Elektrik Enerji Talebi: 

Bu gün, ülkelerin, fert başına düşen elektrik enerjisi üretim 

miktarı, gelişmişliğin tayininde bir ölçü olarak kullanılabilmektedir. 

Nüfusumuz 1950 de 20,9 milyondan, ortalama $ 2,5 artışla 

1967 de 32,9 milyona ulaşmıştır, 2000 yılında 7° milyona çıkacağı 
.' d ' ' ”■ 

tahmin edilmektedir, . -; 

Şimdilik fert başına yılda 200 kWh, , c^varihcLa olan elektrik 

üretimimizin diğer Avrupa ülkeleri ile mukayese edildi'ğinde./çok dü- 

şük olduğu görülür, 1965-1970 seneleri arasında fert başına elektrik 

tüketimindeki artış $ 9,3 elektrik üretimindeki ortalama artış ise 

$ 12 olmuştur, Türkiye’de üretilen elektriğin $'70 ni sanayi sektörü 

kullandığından, sanayileşmedeki hızlı gelişme elektrik üretimindeki 

artışı etkilemektedir. 

Yapılan tahminlere göre elektrik üretimindeki artış hızı.1902 

senelerine kadar yüksek olacak, 1982-1992 aralığında $ 6 mertebesine 

düşecektir, 

Türkiye elektrik enerjisi talepleri geli şifresine, ait tahminler 

Tablo 8 de gösterilmiştir. V Y, 
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TABLO : 8 

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİ TALEPLERİ VE 

FERT BAŞINA ELEKTRİK TÜKETİMİ 

TAHMİNLERİ 

Nüfus Tahmin Fert Başına Tüketim Elektrik Toplam 
Yıllar Milyon Ener j i Kurulu 

Talebi Güç 
kWh Artış 

i 
(Mı Artış 

i 
MW 

1967 32,9 187 
10 

6167 
13,0 

1972 37 >2 305 
10,2 

11370 
15,0 

1977 hl, 1 533 
9,0 

22L60 

11,5 
5056 
8224 

1982 1+7,1+ 816 
8,5 

38700 
11,0 13151+ 

1987 53,1 1228 
l+,9 

65219 
7,1 18520 

1992 59,7 151+1 
L,0 

92000 
6,0 2L650 

1997 65,7 1872 
3,0 

I23OOO 
6,0 29050 

2000 69,7 2095 1LĞ000 

2,2, Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretim Kaynakları Durumu: 

2.2,1, Hidrolik Kaynaklar: 
e.1 

Türkiye’de ekonomik olarak kullanılabilir hidrolik potansiyLe 
9 

70x10 kWh, olarak tahmin olunmaktadır. 

1967 yılında hidrolik kurulu kapasite-650 MWe gücünde olup, mev¬ 

cut potansiyelin $ 3,1+ ü mertebesinde idi, v 

İnşa halinde olan Keban ve Gökçekaya hidroelektrik santrallannin 

servise girebilmelerinin gecikmesi dolayisiyle 1975 yılına kadar hidro¬ 

elektrik tesislerde önemli bir değişiklik olmıyacaktir. 1977 yılında 

hidroelektrik potansiyelinin kullanılan kısmı $ 13.3 e yükselecektir. 



Türkiye’de hidroelektrik enerjinin kullanılmasının gelişmesi 

tahminleri Tablo 9 da verilmiştir. Tablonun tetkikinden, 1987 yılında 

ekonomik hidrolik potansiyelin $ 38.1 i ve 2000 yılında da % 6k nün 

kullanılır hale gelmiş olacağı görülmektedir. 

Şekil 4 de termik ve hidroelektrik kaynaklardan elektrik enerji¬ 

si üretim tahminleri mukayese edilmiştir. Eğrilerden servise alınması 

geciken hidroelektrik tesislerin yerine elektrik enerji taleplerini 

karşılamak için., termik tesislerin 1967-73 aralığında kurulması zo- 

runluğu belirtildiği görülmektedir» 1977-87 aralığında yeni büyük 

hidrolik tesislerin devreye girmesi ile,: hidroelektrik enerjinin ro¬ 

lü üstün gelecek, 1987 <3.en sonra termik santraller tekrar önem kaza¬ 

nacaktır» 

Memleketimiz hidrolik enerji potansiyeli bakımından zengin bir 
A ^ ' 

ülke olmakla beraber bu imkanlardan faydalanma oldukça yavaş gelişmiş¬ 

tir, Buna sebep olarak, büyük hidrolik imkanların yük merkezlerinden 

uzaklığı dolayısiyle transmisyon masraflarının çok fazla olması ve ilk 

yatırımlarının nisbeten yüksek oluşu ve nehirlerimizin rejimlerinin 

düzensizliği gösterilebilir, 

Nehir rejimlerinin düzensizliği, ileriki senelerde kurulacak 

hidroelektrik tesisler için büyük bir problem olarak belirtilmektedir. 

Hızla genişleyen enterkonnekte sistemin güvenilir ve devamlı bir 

şekilde enerji ihtiyacını karşılayabilmek için, büyük kapasitede, sene¬ 

lik çalışma saatleri fazla olan baz santral karakterinde tesislere ih¬ 

tiyaç vardır. Hidrolik imkanlarımızın çoğu, ise, pik santrallar karak¬ 

terinde (yani senelik işletme saatleri az) olmaktadır, 
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KAYNAKLARA GÖRE 

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ GELİŞMESİ 

t O9kWh 
kWh 
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Güvenilir enerji, ancak uygun depolama yapnakla mümkün olabil¬ 

mektedir. Bu da tesisin mahiyetini artırıp, ekonomisini azaltmaktadır. 

Sistemin güvenilir enerji talebini karşılamak için hidrolikten ayrı di¬ 

ğer enerji kaynaklarının kullanılması zorunlu olmaktadır. 

TABLO ; 9 

TÜRKİYEDE HİDRO-ELEKTRİK ENERJİSİNİN 

KULLANIIMASI VE MUHTEMEL 

GELİŞMESİ 

Yıllar 
Hidro-elektrik 

Enerji Üretimi 
GWh 

Hid.Potansiyel 
Kullanma Oranı 

1° 

Ortalama Çalış- Kutulu 
ma saat. Hid.Güç 
Saat/Yıl MW 

1967 2370 3,4 3650 650 

1972 3U32 k,9 4100 84o 

1977 9300 13,3 3840 2342 

1982 18500 26,4 4000 46 ıc 

1987 26700 38,1 3990 6690 

1992 31000 44,3 4ooo 7750 

1997 40000 57,1 4000 10000 

2000 45000 64,0 4ooo 11300 

Ekonomik Hidroelektrik potansiyel 70 000 GWh 

(Türkiye Enerji envanteri 1970) 



TABLO: 10 

ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ KARŞILANMASINDA ÇEŞİTLİ ENERJİ 
KAYNAKLARININ KATKILARINA AİT TAHMİNLER 

Enerji 
Kaynakları : Yıllar : 1971 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2000 

Kömürler ve MW 528 678 1728 2028 3228 4300 5000 5500 
diğerleri GWh 2643 2859 8971 12846 20334 27180 26750 28900 

J~ 24,0 23.7 37.3 30.2 29.0 26)8 19.8 18,0 

Petrol Ürün¬ MW 8l6 970 986 1286 1586 2550 4650 6250 
leri GWh 5375 5750 5750 9000 111Û0 17820 32550 43500 

  

48)F 47.7 24,0 21,2 15.9 17.6 24. 0 27.1 

Toplam Termal MW 1344 1648 2714 3314 4814 6850 9650 11750 
Enerji GWh 8018 8609 14731 21846 31434 45000 59300 72400 

J~ 72J?-" 71.4 61.3 51.4 44.9 44,4 43.8 45.1 

Hi droe le kt r i k MW 840 840 2342 4610 6690 7750 10000 11300 
Enerji (Mı 2982 3432 9300 18500 26700 31000 40000 45000 

27.2 28,6 38,7 42,7 38.2 30.6 29.6 28.0 

Bükleer MV.T 300 1650 3500 5000 6000 

Enerji GWh - is-,. İn^ânİlalinde 2256 11880 25200 36000 43200 
j -* - - 5.9 16.9 25.0 26.6 26.9 

Toplam MW" 2184 2488 5056 8224 13154 18100 26450 29050 
Kapasite GWh( Orta lama) 11000 12041 24031 42602 70014 101200 135300 160600 

GWh(Güvenilir )10150 11096 23307 38777 63846 90160 120540 143080 

Enerji MW l84o 2100 4030 6970 11730 17520 22800 27000 
İhtiyacı GWh 9920 11370 22460 38700 65210 92000 123000 l46ooo 



2,2.2, Fosil Yakıtları: 

a) Taş KŞmıirüs 

Zongu.ld.ak Havzasında işletilmekte olan taş kömürü rezerv durumu 

aşağıdaki gibidir: 

Görünür rezerv : 200 milyon ton 

Muhtemel " : 2Ö0 M " 

Mümkün " “ " " 

Toplam Rezerv :1.350 Milyon Ton 

Bu kömürlerin kalori değeri 6200-7200 Kcal/kg arasında değiş¬ 

mektedir. 1969 da Zonguldak havzasında 7,7 Milyon ton tuvenhn, U,7 

milyon ton satılabilir taş kömürü çıkartılmıştır. Bu miktarın ancak 

$ l8 kadarı elektrik üretiminde,geri kalanı demiryolları'ile demir ve 

çelik sanayiinde kullanılmıştır» 
« - 

Taç kömürlerinin,gelişen sanayi ihtiyaçlar! için kullanılması 

düşünüldüğünden, yeni rezerv bulunmadığı takdirde elektrik üretimine 

katkısı beklenilmemektedir. 

Mevcut taş kömürü yakan santralların kurulu gücü -'270 MW& 'dir, 

b) Linyit: 

Elbistan’da yeni bulunanlarla birlikte linyit rezervlerimiz: 

Görünür 

Muhteme1 

Mümkün 

3,^92 Milyon Ton 

51^ " " 

1+9U " " 

Toplam Rezerv °.k, 500 Milyon Ton 

3,2 milyar tonluk büyük rezervi teşkil eden Elbistan linyitle¬ 

rinin kalori değeri 1050-12İ-0 kcal/kg. dir. Diğerleri memleketin 
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muhtelif bölgelerine dağılmıştır, Tunçbilek, Soma ve Seyitcmer'de yo¬ 

ğun rezervler bulunmaktadır, 3u sahalardaki linyit kalori değerleri 

2750-6000 kcal/kg, arası değişmektedir, 

Mevcut linyit yakan santra11ar kurulu gücü 200 MWe kadardır. Ku¬ 

rulmakta olan Seyitömer santralı tamamlandığındakurulu güç 650 MWe5i 

aşacaktır. 

Elbistan linyitlerinin kullanılmağa başlanılması için 1977 de iş¬ 

letmeye girmesi düşünülen 600 MWe lık santral etüdleri devam etmektedir. 

c) Petrol: 

Bugüne kadarki araştırmalardan petrol rezervlerimizin 7° Milyon 

Ton kadar olduğu tesbit edilmiştir. 

Çok yaygın kullanılma alanları olan petrolün,sanayimizin geliş¬ 

mesi ile birlikte tüketim ve üretim değerlerinde büyük gelişmeler gö¬ 

rülmektedir. 

1970 yılında 9 milyon ton olan rafineri kapasitesinin 1972 de 

İh,6 milyon tona çıkması beklenmektedir. 

Halen yurtiçi üretim talebi karşılanamadığından petrol ithal 

etmek zorunda kalinılmaktadlr. 

Yeni rezervler bulunmadığı takdirde mevcut rezervlerimizin 

1982 ye doğru tükenmeğe başlıyacağı ve ihtiyacın ithal ile karşıla¬ 

nacağı hesaplanmaktadır. 

Petrol fiatlarinda da son yıllarda büyük artışlar olmuş ve 

kurulu gücü 630 MWe ulaşan Ambarlı santralında yakılan fuel-oil 

için ithal 6l0 TL/Ton e; , yerli ^20 TL/Ton fiatlari verilmiştir. . 
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2,3. Mîkleer Enerji; 

Diğer bölümlerde özetlenen, enerji kaynaklarımızın durumunun dik¬ 

kate alınması ile, elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre dağıtımı 

Tablo 10 da gösterilmiştir. 1977 ve 1982ye kadar olan dağıtımda mevcut 

projeler dikkate alınmış olup, sonrakiler için tahminlerde bulunulmuştur. 

Çalışmalar sırasında Elektrik Enerjisi Özel İhtisas Komisyonu 

ile paralellik kurulması araştırılmıştır. Ancak adı geçen Komisyonun 

da çalışmaları devam ettiği için ara sonuçlar alınmıştır. 

Elektrik, enerjisi planlama ara raporunun tetkikinden, 1979,, sene¬ 

sine kadar isimleri belirlenmiş kaynaklarla gerçekleştirilebilen proje¬ 

lere ilâveten 2x300 MW,lık termal kurulu güç tesisine daha ihtiyaç du¬ 

yulduğu görülmüştür. 

Tablo 10 bu ara değerlere göre hazırlanmıştır. Daiıa önceden fi¬ 

zibilite raporu 1977 senesi ihtiyacına göre hazırlanmış olan 300 MW,lık 

nükleer santral bu tabloda 1979'da gösterilmiş oİmakla bbe ra be r, bunun 

500 veya 600 MW gücünde bir nükleer santral olarak planlanmasının, ener¬ 

ji üretim maliyetindeki ekonomisi bakımından büyük faydası olabilir. En 

son tahminlere göre de nükleer santralın takriben 1982 de tecrübe işlet¬ 

mesine başlayacağı ve 198^ de tam kapasiteyle serviste olacağı öngörül¬ 

mektedir. 

Elektrik Enerjisi Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarının sonunda, 

Devlet Plânlama Teşkilâtına iki alternatif program sunulmaktadır. Bun¬ 

lara göre: 

- Birinci alternatif; Birinci nükleer ünite (300 MWe) 1980 başında 

devamiâ. işletmede, Bu alternatifin realizasyonu 

zaman satımından çok güçtür. 
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- İkinci alternatif: Birinci nükleer ünite 

- 1983 ortasında (300 MWe) veya 

- 198^ ortasında (600 MWe) devamlı 

işletmede 

olarak yer almaktadır. 

Yurdumuzda kir nükleer enerji santralını gerçekleştirmek için 

iş programı özeti 

0 1 2 3 ^ 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Sene 

Ön hazırllklar, 
f i z ib i li1te , kredi 
temini,, şartname 
ve sipariş muka¬ 
velesi işleri.,., ---   

Kati Proje. 

İnşaat ve Montaj, ■—     

İşletme Tecrübe,,   

Eğitim.       —     

Yukarıdaki programdan: Takriben 1982 de tecrübe işletmesine 

başlayacak ve I98U de tam kapasiteyle işletmede olabilecek nükleer 

santral için gerekli çalışmalara en kısa zamanda başlanması gerekti¬ 

ği anlaşılmaktadır. 

Tablo 10 dan; 1982-2000 yılları arasında nükleer enerji kuru¬ 

lu gücünün gelişmesi tahmini görülmektedir, 2000 senesinde 600'-'MWe 

kurulu güce ulaşarak; toplam elektrik üretimimizin $ 27 sini sağla¬ 

yacak olan nükleer enerjinin, aynı devrede dünyadaki elektrik üreti¬ 

minin 1c 50 sini kapsayacağı tahmin edilmiştir. 
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19Ö2 senesinden sonraki nükleer enerji talebindeki büyük geliş¬ 

me dikkate alındığında kurulacak ilk tesisin kazandıracağı tecrübe ba¬ 

kımından da önemi belirmektedir. 

Şekil de elektrik enerjisi üretiminde çeşitli kaynakların 

muhtemel rollerinin gelişmesi de gösterilmiştir. 

Hidrolik potansiyelden yararlanma, 1972-1977 dönemindeki hızlı 

gelişme oranını koruyarak devam etse dahi, ekonomik potansiyele ulaş¬ 

ma 2000 senesinden sonra mümkün olabilecektir. 

Hidrolik potansiyelden faydalanma çabaları artırılma imkanı 

sağlanırsa, pahalı üretim yapan petrol yakıtlı tesislerde azalma müm¬ 

kün olabilecektir. 

Talebi karşılamak için, grafikte görülen kömür, linyit ve nük¬ 

leer yakıtlı tesislerin gelişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

3. Türkiye Enterkonnekte Şebekesinde Uzun Vadeli Nükleer Santral 
Planlaması; 

3.1. Genel Açıklama.; 

Bir enterkonnekte şebekenin uzun vadeli planlaması içerisinde 

ilave üretim tesislerinin ne kapasitede ve ne zaman kurulacaklarının 

tesbiti çok karmaşık problemlerin çözümünü gerektirir, Bu çözüm ya¬ 

pılırken bir çok etkenler değerlendirilir. Umumiyetle ifadeedildiği 

gibi bir sisteme yeni ilave edilecek ünite kapasitesinin bu sistemin 

toplam kurulu gücünün fo 10 civarında olması artık çok kaba bir düşün¬ 

cedir, (Ref.lS) 
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Bilhassa Türkiye gibi süratli enerji istihlakine sahip memleketler¬ 

de buna göre kesin bir seçim yapılmasının iyi bir netice vermesi mümkün 

görülmemektedir. Tecrübeler göstermiştir ki toplam kurulu gücü 1000 ile 

3000 MW arasında olantgeüşmekte olan memleketlerde son 10 senede en bü¬ 

yük ünite gücü 1° 15 civarındadır. Bazı memleketlerde bu miktar ^ 25 e 

kadar yükselmiştir. 

Ayrıca sistem kurulu gücü toplamının 8000-10000 MW olması halinde 

ünite güçleri $ 5 ile $ 10 arasında değişmektedir, Sanayii çok gelişmiş 

memleketlerde enerji istihlâki artışının yıllık $5 olması hallerinde eh 

büyük üretim ünitesinin gücü toplam üretim kapasitesinin $> 3 ilâ 5 i 

olmaktadır. Gelişmekte olan memleketlerde hızlı büyüyen elektrik sistem¬ 

lerinde en büyük ünitenin toplam kurulu gücün % 15-20 si olduğu haller&şçt’k 

rastlanmıştır,(lö) Üretim ünitesinin gücünün seçiminde rol oynayan etken¬ 

ler aşağıda sıralanmıştır: 

(a) Şebeke karakteristikleri: 

Büyük bir şebekede büyük bir ünitenin ekonomik olarak kurula¬ 

bileceği başlangıçta düşünülebilir. Ancak enterkonneksiyon 

veya nakil sistemi za^ifsa ünite kapasitesi azalır, Ayrıca 

sistemde üretim kaynakları, mevcut hidro ve termal ünitele- 

lerin güçleri ve yerleri de yeni üretim ünitesi kapasitesi¬ 

ni etkileyecektir, 

(b) Günlük yük eğrileri: 

Nükleer ünitenin yüksek bir yük faktöründe çalışmasını gün¬ 

lük yük eğrilerindeki azami yükün mevsimlik değişimleri et¬ 

ki leyecektir. 
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(c) Yıllık tüketim artışı: 

Yıllık $ 10-20 gibi tüketim artışı olar. gelişmekte olan mem¬ 

leketlerde büyük üniteler kurulabilir, Böylece hızlı ve 

beklemeyen şekildeki yük artışları da KW başına maliyeti 

ucuz büyük ünitelerle daha ekonomik karşılanmış olur, 

(d) Sistem yedeği ve elektrik Servisinin Kalitesi: 

Büyük bir ünite devre dışı olduğunda ona göre büyük bir sis¬ 

tem rezervi devreye girebilmelidir, Bu hallerde puvant yü- 

küh karşılanması işin hidro veya diğer üretim tesislerinin 

kapasitesi ve istihsalleri uygun değilse bu halde sırf yedek 

için yeni tesisler kurulması büyük güçlü ünitelerin KW başı¬ 

na kurulu güç masraflarını artırıcı yönde bir etki yaratır. 

Bu yüzden gelişmekte olan memleketlerde büyük üniteler kuru¬ 

lurken bunların devre dışı olmasında puvantm sistem yedekle¬ 

ri ile tam karşılanmaması yüzünden elektrik servis kalitesi¬ 

nin düşürülmesi ile müşteriye satılan enerji gelirindeki 

azalmayı sınırlama arasında bîr çözüm bulma yoluna gidil¬ 

mektedir, 

(e) Üretim tesisleri kurulurken bulunacak finansman kaynakları: 

Mali imkanların şartları seçilecek üretim ünitesi kapasite¬ 

sini etkileyecektir. Borç alınan kaynakların şartları önce¬ 

den yapılan kabullerin değişmesine ve böylece daha küçük bir 

ünite gücünün kabulüne sebep olmaktadır.(l8) 

3,2. Memleketimizde Uzun Vadeli Enerji Plânlaması için Yapılan 
Çalışmalarda Nükleer Santralların Durumu: 

Yukarıdaki esaslara göre yapılacak detaylı araştırmalarla memle¬ 

ketimizde yeni kurulacak üretim kapasitesi tesbit olunabilir. Bu 
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çalışmalara esas olmak üzere ilk yapılan etütlerde aşağıdaki özellikler 

göz önüne alınarak bazı alternatifler incelenmiş ona göre bir çözüm se- 

ç iİmi ş bulunmaktadir: 

1, Ortalama su yılına göre yeni kurulmuş en büyük kapasiteli 

santral dahil olmak üzere herhangi bir*santralm bir sene 

müddetle devre dışı olması veya o yıl kurulacak en büyük ka¬ 

pasiteli yeni bir santralın işletmeye alınmasının bir yıl 

gecikmesi halinde sistem tüketiminin karşılanabilmesinin tah¬ 

kiki» 

2» Hidrolik santraller için güvenilir enerjileri gözönüne alın¬ 

dığında o yıla ait enerji tüketim talebinin $ 2 lik bir risk¬ 

le karşılanmasının tahkiki» 

3» En büyük üretim ünitesinin sistem puvantında devre dışı olma¬ 

sı halinde sistem yükünür, devamlı rejimde normal bir gerilim 

regülasyonu ile karşılanması» 

Yukarıda açıklanan çözüme göre Soma ve Elbistan linyitlerinin is* 

tihsali uygun olduğu takdirde ilk defa 19Ö3 yılında aksi halde daha er¬ 

ken IŞÖO yılında tam kapasitede çalışmak üzere 300 MWe gücünde bir nük¬ 

leer santralın sisteme ithali ekonomik olmaktadır. 1980 yılından iti¬ 

baren 1987 yılım kadar toplam 2850 MWe gücünde termik santraller sis¬ 

temde kurulacaklardır. Bu santrallarm yakıtlarının tes'biti gelecek¬ 

teki çalışmalarla belirlenecektir» 

Elektrik Enerjisi Özel îhtisas Komisyonu çalışmalarında} sant¬ 

rallerin büyüklüklerinin seçimine girilmemiştir. Bu nedenle birinci 
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nükleer ünite i.; ir. de elde merbut maliyetlerin kıs İla ra İme sı amacıyla 

300 Mwe gücündeki ünite gözönüne alınmıştır» Genel üretim tesisleri 

programı ve İtan; tamamlıyacak "birincil enerji kaynakları programının 

tesbitinden sonra, birinci nükleer santralın kapasitesi enerji üretim 

maliyeti ekonomisi gözönüne alınarak yeniden saptanacaktır, 

1980 veya 1983 yılında tam kapasite ile devamlı işletme rejimi¬ 

ne geçecek olan nükleer santralın kesin karakteristikleri Türkiye Elek¬ 

trik Kurumunda yapılacak detaylı hasırdık çalışmalar! sırasında belir¬ 

lenecektir. 

Genel Hükümet politikasının çerçevesinde yapılacak bu çalışmalar 

yukarıda genel olarak açıklanan esasları ihtiva eden geçici rejimlere 

ait elektrik! incelemeler ile "birlikte sistemde en devamlı şekilde elek¬ 

trik üretmeye elverişli, ekonomik ve malı bakımdan şartları en uygun 

nükleer reaktör tipinin seçimini de ihtiva edecektir. Bu konuda yapı¬ 

lacak diğer bası hazırlık çalışmalar! imalatçı firmalardan malzeme ve 

teçhizat siparişi, tesislerin inşaatının kontrolü ve işletmeye alınma¬ 

sında uygulanacak mukavele tipinin test iti* dizaynda uygulanacak regü- 

lasyonlarin tayini, tekli*' isteme şartnamesinin hazır laması, proje 

personelinin yetiştirilmesi, santral yeri hazırlıklarının tamamlanma¬ 

sı ve nükleer -santralın kurulması ve işletilmesindeki emniyet kaidele¬ 

rini tesbit edecek ve başka memleketlerde çok zaman almış bulunan (l8) 

kanun ve nizamnamelerin hazırlanması gibi konuları kapsayacaktır. 

Atom Enerjisi Komisyonu, TEK*in yapacağı bu çalışmalarda, bazı 

konularda TT2C*e yardım edecek, kanunun "belirttiği konularda ise TEK* i 

murakabe edecektir. 
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TEK ve Komisyonun yurdumuzda ilk defa el atılacak olan nükleer 

enerji konusunda, Türkiye’de mevcut bütün bilgi potansiyelinden fayda¬ 

lanmak süratiyle yakın bir işbirliğine girmeleri suretiyle nükleer 

santral konusunda TSK’in ihtiyacı bulunan ve TEK’in nezaretinde çalışa¬ 

cak hizmetler temin edilmiş olacak ve ayrıca gerek dizayn ve gerekse 

işletme şartları AEK tarafından emniyet bakımından tetkik olunarak bu 

tesisin kurulması ve işletmesine müsaade olunacaktır, 

4, Üçüncü Beş Yıllık Plân Dönemi Uygulama Programı ve Ön Görülen 
Yatırımlar: 

Bu plan devresi daha ziyade dizemli endüstriyel yatırımları ihti¬ 

va edecek devrelerin hazırlık dönemini teşkil edecektir, Dördüncü 

plan devresinde nükleer enerjiye mutlak surette ihtiyacımız olacağına 

göre, bu teknolojiye girişte hazırlık devresinin çok iyi değerlendiril- 
4 

4 

mesi gerekir. Memleketimiz için tamamen yeni olan bu endüstriye gerek¬ 

li hazırlıklar yapılmadan girmenin sakıncaları üzerinde durmak lüzum¬ 

suzdur. 

Üçüncü beş yıllık kalkınma plânı dönemi uygulama programı şu 

şekilde özetlenebilir: 

1,- Gerekli personelin yetiştirilmesi 

2. - Atom Enerjisi Komisyonu ve Komisyona bağlı araştırma merkez¬ 

lerinin reorganizasyonu ve geliştirilmesi, AEK da Malî ve İdarî özerk¬ 

lik sağlayacak değişikliklerin yapılması, 

5, - Uranyum ve diğer nükleer enerji, hammaddelerinin aranması 

ve değerlendirilmesi ve Yellov Cake Proses çalışmalarına hız verilmesi, 

- Yellov Cake üretim tesisi, Yelloz Cake arıtılması ve yakıt 

elemanlarının imali için teknolojik ayarlllık çalışmalarının çıkarılması, 
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Şekil; 5 

BAŞBAKA NL K 

İSTİŞARE ATOM ENERJ ISI KOMİSYONU 
HEYETİ 

(3ENEL SEKRETER 

r 
JDAR^ YARDIMCI"] 

MALİ SUBE 

PERSONEL 
ŞUBE 

DAİRE .... 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YAYIN ve 
TAN ITMA 

MALZEM E 
ŞUBESİ 

MERKEZ 
BÜRO 

GÜVENLİK 

TEKNİK YARDIMCI 

Fb i L i M S E L 
— PLÂN L AMA ve 

! PROJE DEĞER_ 
jjuENDİRME  

NÜKLEER GÜC 
TESİSLERİ ve 
LİSANSLAMA 

RADYOİZOTOP 
UYGULAMA 

RADYASYON 
SAĞLIĞI ve 
LİSANS VERME 

TEKNİK 
EĞİTİM 

DIŞ MÜNASEBET 
ve DIS T E KNİ K 
YARDIMLAR 

İNŞAAT ŞUBE 

ç . N . A. E . M . ANBAR ZARARLARI ıŞ 1N LAMA .A. N . A . M 
Ç EKMECE TESİSİ FEN FAKÜLTESİ 

İSTANBUL 
  ..        

IS KENDERUN A N KARA 

NOT: 3u şema ihtiyaçlar dolayısıyla AEK kanunumda 
yapılacak değişiklikler neticesinde tadileta 
uğrayacaktır. 



5. - Dördiiîictt beş yıllık, plan dönemi icir.de işletmeye girmesi plan¬ 

lanan "birinci nükleer santralın inşasına başlanması, 

h,l. Gerekli Yatı -imla r: 

ii, 1 i, -Gerekli personelin yetiştirilmesi için memleket içindeki eğitim 

müesseselerinin kapasitelerinin arttırılması ve yurt dışına bol sayıda 

öğrenci yollanması icabedeoektir, 

AEK'ca hazırlanan bîr program dahilinde çeşitli üniversitelerle 

temas kurularak öğrencilere "burslar tahsis etmek suretiyle lisans öğ¬ 

rencilerinin nükleer sahalara faydalı olabilecek şekilde yetiştirilme¬ 

leri ve lisans üstü Öğrenimleri esnasında bu sahaya çekilmeleri temin 

edilmelidir. 

Doğrudan doğruya hüklee ~ Bilim ve Teknoloji alanında lisans üstü 

öğretim yapan müesseselerin kapasitelerinin arttırılması için bu müesse¬ 

seler e yardım yapılmalıdır. 

İ.T.tî. UUkleer Enerji Enstitüsünün M.S. kapasitesi yılda 25 ki¬ 

şiye çıkarılmalıdır. Bu maksatla gereken yatırımlar şunlardır:(X) 
1- ui utt binası ..»....».».»»».»»^■j İC TE» 

c. 

2- "Argonot" tipi eğitim reaktörü.,, 5.İO" Tl. 
6 

3- Iaboratuvarlarin teçhizi»»»»»»...3.10 TE. 

hoplam: 12» 10c TL» 

1972-1976 aralığında yetiştirilmesi gereken personel sayısı aşa¬ 

ğıdaki gibidir: 

(x"j~Bu yatırımlar I.T.tJ Bütçesinden 
karşılanacaktır, 



A.E.K, Genel Sekreterliği İçin ,,, 25 

İlgili Devlet Daireleri içir , , „,» 25 

Güç reaktörü işletme personeli ,, , 7^ 

Cevher tasfiye ve yakit“eleman- 
xarl tesisleri ,,,,,,,,,,,,,,, 55 

Ağır su üretimi ile ilgili 
çalışmalar aada, 25 

M.T.A, Prospeksiyöh ve değerlen- 
dlrme için ,,, ad, ,,,,,,,,,, a , , ^0 

U50 

1972-1980 aralığında U50 kişinin yetiştirilmesi icabedebilir. 

Bunların 50 kadarının teknisyen sınıfından 100 kadarının lisansiye, 

200 kadatının çeşitli ihtisas dallarında M,S, derecesinde, 100 kada¬ 

rının da PhD, derecesinde olması gereklidir. Bu miktarların $50 ka¬ 

darı iç kaynaklardan temin edilmeye gayret edilecek, gerisi dış mem¬ 

leketlerde yatiştirlleeektir, 0 halde 1972-1980 aralığında dış mem¬ 

leketlerde 50 teknisyen., 100 M,S, ve 50 HrD, yetiştirilmesi için ge¬ 

trken teşebbüse girişilmelidir. 

Ayrıca, içeride yetiştirilmiş olan çeşitli kademeden 100 ki¬ 

şinin kısa sürelerle dışarıda staj görmeri de gerekecektir. Bu mik¬ 

tarlar genel ihtiyacı belirlemektedir, İhtisas gruplarının eleman¬ 

ları gerekli geliştirme projeleri ile tesbit edilebilir. Bu perso- 
6 *"** 

nelin yetiştirilmesi için beş yıllık plan döneminde 5x10 TL, gereke¬ 

ceği hesaplanmıştır, 
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4,1,2,, Çekmece Mikleer Araştı:,ma ve Eğitim Merkezinde <j> l8 olan araştı 

ricı personelin teknik ve idari yardımcı personele oranının 1° 34*e 

çıkarılmasına gayret edilmelidir. 

Bu merkez için 1978 yılında 1J0 araştırıcı ve 500 toplam perso

nel sayısı bir hedef olarak alınmalıdır, 

Ç,N» A,E,M, de yeni kurulacak bölümler şunlardır: 

a) Radyoizotopların endüstride uygulanması, 

b) Elektronik hesap merkezi. 

Bu merkezin 1970 yılında 7 milyon lira olan yıllık işletme 

masrafı 1976 yılında 17 Milyon TL, civarında olacağı tahmin edilmek

tedir, 

İlan devresinde bu merkezin gelişmesi için gereken yatırımlar 

şunlardır: 

1- TR-1 reaktörünün gücünün 1 MW den 5'MW*a g 
yükseltilmesi 4,10“ TL, 

2- Elektronik hesap makinasi 5, .10^ TL. 
3“ Binaların tamamlanması ,,,,,,,,,,,,,,,,,,61,10° TL, 

Toplam yatırım: 70,10^ TL, 

4,1,3, Ankara HUkleer Araştı- -ma. Merkezinin şehir dışında bir araziye 

taşınarak yeni bir binaya yerleştirilmesi Ç,N,A,E.M. ne benzer bir 

statüye kavuşturulması gereklidir. Bu merkezde halen 56 olan perso

nel sayısının 1976 yılında 150 ye çıkması araştırıcı personel, tek

nik ve idari personel arasındaki oranın f 50 mertebesinde tutulması 

uygun mütalaa edilmektedir. 

Bu merkeze eklemesi gereken servisler şunlardır: 

a) Radyasyonların endüstriye uygulanması grubuJ 

b) Teknik servisler ve ateiyelerj 

c) Kütüphane ve yayın servisi. 
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Bu merkezin gelişmesi için gereken yatırımlar şunlardır: 
6 

i- Trlgo Mark-II araştırma reaktörü 10,10'" TL, 

2= 50 000 Gürle"lik 00=60 gamma kaynağı 5.KT* TL, 

3- Yeni binalar, atelyeler v.s, 35.10^ TL, 
Toplam Yatırın: 50,10^ TL, 

k,l,U„ Uranyum ve diğer Hükleer Enerji HammmadâeLerinin Projeksiyonu ve 
Değerlendir!İmes i t 

M, T. A, Enstitüsü tarafından yapılan prospeksiyon ve değerlendir¬ 

me çalışmalarına üçüncü plan döneminde his verilmesi gerekmektedir. 

Bugüne kadar Dulunmuş olan uranyum ve toryum rezervleri tesbit 

edilen nükleer enerji programının gerçekleşmesi için yetersizdir, Pros¬ 

peksiyon ve bilhassa değerlendirme konusunda daha fazla miktarda kalite¬ 

li elemana ihtiyaç vardır. Halen bu konuda çalışan personelin görgü ve 

tecrübelerinin artırılması için kısa süreli burslardan yararlanarak dış 

memleketlerde bulunan ve işletilen uranyum yataklarında inceleme yapma¬ 

ları ve gel!şen prospeksiyon tekniğini yerinde görmeleri temin edilme- 

lidir. 

Üçüncü beş yıllık, plan döneminde, daha çok eleman ve daha çok 

teçhizatla gerekli çalışma temposunun sürdürülebilmesi için prospek- 

siyono sondajlı aramalar, değerlendirme ve laboratuvar giderleri ola- 

ra k: 

îç Yatırım ^5,5. İCT* TL, 
Diş Yatırım  TL, 

Toplam s 50,0,10^ TL, 
yatılım Ön gö:rü İme içtedir. 



Dördüncü 'beş yıllık plan döneminde servise girmesi öngörülen 

ve daha sonraki plan dönemlerinde meydana gelen enerji açığının kapa¬ 

tılması için kurulacak nükleer santrallerin yakıt ihtiyaçlarının yerli 

kaynaklardan karşılanması hususunda teknolojik araştırmalara devam edi 

leeektir. 

Gerekli "bütün hazırlıkların tamamlanarak en geç hu plan döne¬ 

minin sorunda Optimum kapasiteli hır tesisin kurulması ve U^Og 
(Yellov Cake) üretimine geçilmesi gerekmektedir. Memleketimizde hu 

tesisin ham cevher ihtiyacını karşılayacak rezerv vardır, 

Uzun vadeli nükleer enerji politikasındaki herhangi hir değişik 

lik neticeye tesir etmeyecektir, Nükleer yakıt imalinde ilk işlem 

UjOg konsantresi hazırlamaktır. Santral cinsine göre yakıt elemanla¬ 
rı imalindeki değişik teknoloji daha sonra başlamaktadır. 

Memleketimizde bugüne kadar değişik uranyum cevherlerinin kon¬ 

santrasyon teknolojisi; lahoratuvar çapında yeteri kadar etüd edilmiş¬ 

tir, Ancak; büyük hir yatırıma gitmeden Önce yıllık kapasitesi 

3-5 ton UjOg olan hir pilot tesis kurularak her tip cevherin konsan¬ 
trasyon şartlarının çok iyi tes%it edilmesi gerekmektedir, Bu ön ça¬ 

lışma için 2-3 yıllık hir zamana ihtiyaç vardır. Büyük tesisin plan 

döneminin sonunda kurulması öngörüldüğüne göre pilot tesisin hiç zaman 

kaybetmeden çalışmaya haşlaması temin edilmelidir, Aksi halde cevher 

hakkında yeterli teknolojik doneler tesbit edilmeden büyük bir yatırı¬ 

ma gitmek gibi çok sakıncalı bir durum ortaya çıkacaktır. 

Üçüncü beş yıllık plan döneminde yapılması öngörülen yatırım 

bu bölümde pilot tesisin ilk yatırımı ve işletme masrafları ile 
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cevher hacirlama tesisinin ilk yatırımından ibarettir» 
5 

Pilot tesis için 5»10" TL» 
o 6 

Muhtemel ana tesis iğin 00.10 TL» 
S 

Toplam; öp»10° TL» 

yatırım ön görülmektedir» 

b, 1,5, Nükleer Santral Konusunda 1972=1977 Süresince yapılacak 
Masraflar; 

1972 yılından itibaren santral hususunda mevcut fizibilitenin 

gözden geçimİme si ve buna ilâve olarak yapılacak çalışmalar arasında 

sistemde kurulabilecek nükleer santralın azami gücünün tesbitl gerek¬ 

mektedir. Bu teknik çalışmanın yanısıra santralın kurulması hususun¬ 

da kredi teminine matuf raporlar da hazırlanacaktır. 

1972-1977 süresince santral hususunda fizibilite çalışmalarının 

İkmali, kredi temini, şartnamelerin hazırlanması, imalatçı firmalardan 

alınan tekliflerin değerlendirilmesi, kati proje hazırlanması işleri¬ 

nin ikmâl edilerek malzeme ve teçhizat siparişine geçilebileceği ve 

bazı inşaat işlerinin başlayacağı tahmin edilebilir. 

300 Mvfe ile 600 MStfe güçlerindeki nükleer santraller hususunda 

ekli keşif listesi hazırlanmıştır. Bu listenin hazırlanmasında Millet' 

lerarası Atom Enerjisi Ajansının hafif sulu nükleer reaktörlu santral- 

lara ait en son istatistiklerinden f ayda lam İmi ştir. Listedeki fiat- 

lar 1970 yılı sabit dolar değerlerine göre tesbit edilmiş olup, in¬ 

şaat süresince para değerinin değişimi gözönüne alınmamıştır. Ajan¬ 

sın nükleer bölümünce hazırlanan ve U üncü Atom Enerjisinin Sulhçu 

Amaçlarla Kullanılmasına dair Uluslararası Cenevre Konferansına su¬ 

nulan bir tebliğinde (Münir A» Khan, â/flONF. L9/P/76O, IAEA,July 197i) 
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verilen niikleer santral fiatları, ajansın, 11-15 Ekim, 1971 de Viyana’da 

toplanacak Uluslararası eksperler toplantısında görüşülmek üzere hazır¬ 

lanmış bilgilerdeki fiatlara intibak etmektedir. Tablo 11 bu fiatlara 

göre tanzim edilmiştir. Yukarıdaki tebliğde fiatların 600 MWe için 

* t> 10 bir hassasiyete sahip olduğu 100 MWe için ise bu hassasiyetin 

+ $ 15'îbulduğu ifade edilmiştir. 

Santral hususunda 1972-1977 süresince yapılacak müşavirlik masraf¬ 

larının tahmininde halihazırda en son yapılmış sözleşmelerden faydalana¬ 

rak, malzeme ve teçhizat siparişine ait $10 ödemenin de imalatçı firma¬ 

lara tediyesine göre takriben 1982 de işletmede olabilecek nükleer sant¬ 

ral için III cü Beş Yıllık Plân Devresinde yapılacak masraflar aşağıya 

çıkarılmıştır, Bu masraf tahmini 500 MWe ile 600 MWe civarındaki kurulu 

güce sahip santrallar için bir fikir verebilir. 

1975-1977 Döneminde Mikleer Santral Masrafları Keşfi 

( Milyon TL. ) 

12  Dı 2 Toplam 

Mühendislik ve idarî 
Hizmetler 5,0 15,0 20,0 

Malzeme ve Teçhizat 
siparişi 200,0 200,0 

İnşaat işleri 50,0 50,0 

Toplam: 55,0 215,0 250,0 

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde yapılması öngörülen toplam yatı¬ 
rım. 

1. Gerekli personelin yetiştirilmesi 

İ.T.Ü,Hükleer Enerji Enstitüsü için 

Yurt dışında ve yurt içinde yetiştiyi- 

12.106 TL. 

lecek personel için toplam 5.106 TL. 



TABLO 11 

BASINÇLI HAFİF SULU (IWR) NÜKLEER SANTRAL KEŞİFLERİ (l) 
(l $ : 15 TL» üzerinden karşılığı hesaplanmıştır) 

Net çıkış Gücü, MWe 300 4oo 500 600 

Tesis Bedeli(x Milyon) i TL. i TL, i TL, i TL, 

Direk (2) 6b, 2 963,0 76,1+ ı,ı46,o 87,0 1.305,0 96,6 1,449,9 

Endirek(3) 12,3 184,5 13,6 204,0 5,0 225,0 15,6 234,0 

İnşaat süresince 
faiz (4) 13,5 202,5 16,0 240,0 18,0. 270,0 19,8 297,0 

TOPLAM: 90,0 1,350,0 106,0 1,590,0 120,0 1,800,0 132,0 1,980,0 

1) 1970 yılına ait masraflardır» İnşaat süresince eskalasyon dikkate alınmamıştır. Ref:"lnfluence 

of Financing Terms on the Competitlve Status of Nuclear Pbver" May 1971,NPR/71“5-2,IAEA paper, 

2) İlk mühendislik ve araştırma masrafları, inşaat, makine ve teçhizat ile "birlikte gayri melhuzları 
ihtiva eder, 

3) Mühendislik, dizayn, müşavirlik masrafları, inşaatın müteahhitlik ve kontrolü, nakliye ve umumî 

masrafları ihtiva eder. 

4) $> 8 faiz nisbeti ve 55 aylık inşaat süresine göre birleşik faizle hesaplanmıştır. Ref:(l) de 
açıklanmıştır, 
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2, Atom Enerjisi Komisyonuna "bağlı 

kuruluşlar Çekmece NUkleer Araş- 
g 

tırma Merkezinin genişletilmesi 70,10 TL. 

r 

Ankara Nükleer Araştırma Merkezi 50.10 TL, 

3. NUkleer Enerji hammaddeleri arama 
zT 

ve değerlendirme çalışmaları için 50.10 TL. 

'Cevher hazırlama ve konsantrasyon 

tesisi ve pilot tesis 85.10^ TL, 
zr 

5. 1. NUkleer santral 250.10 TL, 

TOPLAM: 522.106 TL, 

5. Netice ve Tavsiyeler: 

Gerekli emniyet tedbirleri alınarak kullanıldığı takdirde nük¬ 

leer enerji insanlığa çok büyük faydalar getirmektedir. Bu faydala¬ 

rın ekonomisi dolayısıyla nükleer enerjinin kullanılması sahasında 

devamlı olarak çok büyük ve süratli gelişmeler olmaktadır, 

NUkleer elektrik sahtrallari nükleer enerjiden faydalanma yolun¬ 

da memleketimiz için çok önemli ve ekonomik bir tatbikat sahasıdır. 

Nükleer santral bedellerini teferruatlı ve gerekli açıklamalar ile 

birlikte imalatçı firmaların ve kurucuların devamlı olarak yayınla¬ 

mamaları sebebiyle; ancak uluslararası atom enerjisi kuruluşları ile 

sıkı işbirliği kurmak sayesinde bu bilgileri süratli ve güvenilir bir 

şekilde temin etmek mümkün görülmektedir. İmalatçı firmaların zaman¬ 

la çok süratli gelişen teknoloji uyarınca değişik ekonomik şartlarda 

nükleer reaktör yapmaları ve ayrıca kurucuların kendilerine has mas¬ 

rafların memleketten memlekete değişmeleri sebebiyle imalatçı ve 
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kurucuların sadece bir kısmından alınacak bilgileri kullanmak suretiyle 

ekonomik mukayeselere girişilmesinin hatalı olacağı aşikardır. Ayrıca 

bir yerdeki fiatlarin ekstrapolasyon suretiyle değiştirildikten sonra 

kullanılması da çok araştırma isteyen bir husus olmaktadır. Bugün için 

Uluslararası JStom Enerjisi Ajansı (lAEA)*mn hazırladığı istatistiklerin 

yukarıdaki problemler gözönüne alınarak tesbiti yapılmış olduğundan nük¬ 

leer santrallarin diğer santrallarla mukayesesinde bunların kullanılma¬ 

sı cihetine gidilmesi en isabetli bir tutum olmaktadır. 

Diğer taraftan atom enerjisinin kullanılmasındaki çok sürat¬ 

li gelişmeler dolayısıyla uluslararası konferansların ilgili kuruluşlar¬ 

ca yakinen izlenmesi çok faideli olmaktadır. Bu toplantılarda ilim 

adamları ve mühendisler arasında çok rahat ve serbest şekilde bilgi te¬ 

masları kurulabilmektedir. Uluslararası toplantılar atom enerjisinin 

kullanılmasındaki gizliliklerin kaldırılması ve ilgililer arasında irti¬ 

batların kurularak nükleer teknolojinin yayılmasına hizmet etmiştir. 

Nükleer bilim alanındaki gelişmeler birçok ihtiyaçlara cevap 

vermeleri yüzünden <$ok büyük bir süratle ilerlemektedir. Uranyum ve 

Toryum enerji kaynaklarının kullanılması sayesinde: (l) elektrik ener¬ 

jisi üretimi yapılmakta böylece atmosferin de kirlenmesi problemi or¬ 

tadan kalkmakta, (2) radyoizotoplar bilhassa tıp ve ziraatte geniş tat¬ 

bikat sahası bulmaktadır. Fükleer madde ve teçhizatın sulhçu gayelerle 

kullanılmasına dair gerekli tesbitler yapılarak normal bir ticarî 

usule uyması bugün dünyada çok tabiî bir uygulamadır, 

Bugün dünyada elektrik üreten santrallarm toplam kurulu gücü¬ 

nün İo 2 sini nükleer santrallara ait iken bu miktarın 1980 de 13'e 
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ve 2000 yılında da $> 50*ye ulaşacağı beklenmektedir. Ancak nükleer 

enerjinin dünyada gelişmesi uranyum istihsaline ve bilhassa zengin¬ 

leştirilen uranyum miktarına bağlıdır. Uluslararası Atom Enerjisi 

Ajansı (iAEA) ve Avrupa Nükleer Enerji Ajansı (ENEA) müştereken dün¬ 

yadaki uranyum ve toryum rezervlerini periyodik olarak araştırmak su¬ 

retiyle artan tüketimi karşılamak işin 1980 yılına doğru oldukça 

önemli miktarda ilave uranyuma ihtiyaç olduğunu tesbit etmiştir, 

Memleketimizde uranyum rezervlerinin tesbiti çalışmalarına 

hız verilmesi gerekmektedir, Bu meyanda bulunan uranyum cevherlerin¬ 

den ekonomik olarak Yelloz Cake imalatı yapılmasını araştırmak üzere 

en kısa zamanda bir pilot tesisin faaliyete geçmesi lüzumlu bulunmak¬ 

tadır, 

Nükleer santrallarin diğer santrallara nazaran işletme özellik¬ 

leri ve ömürlerindeki farklılıklar dolayısıyla kurulmalarının ekonomik 

olup olmadığını tesbit hususunda bunların diğer santrallarla tek tek 

mukayesesi takribi bir yoldur. Gerçekte elektrik şebekemizde de bu 

saııtrallann kurulması hususundaki teknik ve ekonomik araştırmaların 

uzun vadeli bir sistem planlaması içinde yapılması gerekmektedir, Bu 

sistem planlamasında herşeyden evvel incelenecek husus bilhassa uygun 

linyit rezervlerinin bulunması halinde artan enerji ihtiyacının bu ya¬ 

kıtla karşılanmasının ekonomisidir. Dünyada halihazırda linyit ve su 

kaynakları enerji üretiminde sağladıkları ekonomi yüzünden tamamen 

öncelik kazanmışlardır, 

III,cü Beş Yıllık Plân Elektrik Enerjisi Özel İhtisas Komisyo¬ 

nunun bazı kabullere ve mevcut malumata göre yaptığı özel çalışmala¬ 

rında güvenilir linyit rezervleri bulunduğu takdirde 1983 yılında 
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sistemde 300 MW kapasiteli bir nükleer santralın kurulmasının gereke¬ 

ceği ifade edilmektedir, Bu çalışmada Elbistan'da 19Ö3 yılına kadar 

1200 MW,İlk bir santralın işletmede olacağı belirlenmiştir. Nükleer 

santral konusunda da 300 MW.İlk bu çeşit bir santralın sisteme uyar¬ 

lığı ile ilgili olafak mevcut bir rapordaki maliyetleri kullanmak 

için bundan daha değişik bir kapasite çalışmalarda gözönüne alınmamış¬ 

tır. 

2 
Mevcut bilgilere göre Elbistan'da 100 Km sahaya yayılmış ola¬ 

rak 3*2 milyar ton linyit rezervi vardır, Bu linyit rezervinin muh¬ 

telif bölgelerde ortalama ısı değişmesi 1050 Kcal/kg ile 1240 Kcal/kg 

arasındadır, Ortalama bir tahminle Elbistan'daki ,3>2 milyar ton 

linyit rezervinin $ 50'si kullanılabilse bu sayede sistemde.5,000 

MW,lık bir tüketim gücü takriben 25 sene müddetle karşılanmış olacak¬ 

tır, Bu açıklama linyit imkanımızın ne büyük ölçüde olduğunu gÖBter- 

mek için yapılmıştır. Ona göre Elbistan'daki razarvlorin teknolojik 

olarak önümüzdeki sene kesin olarak değerlendirilmesi ile varılacak 

sonuçlar uzun vadeli enerji üretim ve iletim planlamasını önemli ve 

büyük ölçüde etkileyecektir, Neticede muhtemel olarak çok büyük ka¬ 

pasiteli bir santral grubu kurulması ile birlikte bu üretimin ekono¬ 

mik olarak uzak mesafelere nakli hususunda 735 kV'luk bir sistemin 

de tesisi gerekebilecektir, 

Uzun vadeli plânlama içerisinde birincil enerji kaynakları konusuzda 
i 

hidrolik potansiyelin de yeri en isabetli bir şekilde tesblt olun¬ 

malıdır. 

Diğer taraftan muhtelif senelerde sistemimize ithal olunabl- 
’■ ı İ 
: lecek nükleer santrallerin en ekonomik olmasını temlnen azami 
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kapasitelerinin tesbiti çalışmaları önem taşımaktadır. Bu konuda hazır¬ 

lanacak fizibilite çalışmaları ekonomik ve güvenilir bir enerji üretimi 

için nükleer santrallarin sistemimizde hangi şartlarda kurulabileceğini 

gösterecektir, Böylece sipariş mukavelesinin imzasından itibaren kuru¬ 

luşu halen en az 66 ile 72 ay alan bir nükleer santralın icabettiği an¬ 

da süratle siparişine geçebilme imkanına sahip olunacaktır, 

Halihazırda dünyada birden fazla imalatçısının mevcut olması, 

toplam tesis bedeli ve enerji istihsal bedelinin diğer tiplerden en 

az oluşu ve ayrıca dünyada gittikçe çok fazla miktarda imalatı dolayı¬ 

sıyla bakım ve işletmesinde geniş tecrübeler kazanılmış bulunan hafif 

sulu reaktörlerin nükleer santraHarımız için bu zamanda en uygun çözüm 

olacağı anlaşılmaktadır. Halen pek özel kredi şartları muvacehesinde 

bir ağır sulu santral projesi hafif sulu alternatiften ekonomik olabi¬ 

lir. Bu durumda bile işletme, bakım ve tamirde yaratacağı problemler 

tahtında ağır sulu santral büyük dezavantaja sahiptir. İleride ima¬ 

latçılarının artması, dünyada daha çok kullanılması ve memleketimizde 

uranyum istihsalinin ekonomik olarak istenilen seviyeye erişmesi ha¬ 

linde ağır sulu nükleer santrallarin da kurulması araştırılabilir, 

1990 yıllarına doğru büyük ekonomi vadeden hızlı üretken reaktör tek¬ 

nolojisinin kurulması ile bu tip reaktörlerin de memleketimizde kurul¬ 

ması için şimdiden dünyadaki gelişmelerin takibi önem taşımaktadır. 

Nükleer enerjinin kullanılması hususunda yapılacak hazırlık 

çalışmaları arasında inşaat, bakım ve işletme personelinin yetiştiril¬ 

mesi evvelemirde ele alınacak önemli hususlardan birisidir. Bu tarz¬ 

daki personelin öncelikle yetiştirilmesi sayesinde nükleer bir elek¬ 

trik santralının kurulması ve işlemesi esnasındaki gerekli tecrübelere 
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evvelden sahip olunması ve "bir de tıpta, ziraatte faydalanılacak hatta 

ihraç edilebilecek izotopların istihsali hususunda faydalanılacak bir 

nükleer enerji tesisinin şimdiden kurulmasının araştırılması önem ta¬ 

şımaktadır. 

Daha önce belirtildiği üzere III.Beş Yıllık Plân dönemi, Nükleer 

Enerji Konusunda, büyük yatırımları gerektirecek daha sonraki dönemle¬ 

rin hazırlık dönemi mahiyetindedir. 

Bu dönemin çok iyi değerlendirilerek gerekli bütün hazırlıkların 

tamamlanmağı zorunludur. 

Yapılması gereken hazırlıklar: 

1) Atom enerjisinden yararlanma olanaklarının artması ve radyo¬ 

aktif maddelerin günlük hayatımıza girmesi ile orantılı olarak,insanların 

radyasyonlarhh tehlikelerine maruz kalma sayısı gittikçe artmaktadır. 

Bir radyasyon kazası olduktan sonra bunun hasarlarını tamire çalışmaktan 

ziyade böyle bir kazanın vukuunu önlemeyi temel felsefe ittihaz eden 

bir görüşten hareketle, mevcut güvenlik ve koruma tedbirlerinin daha 

geniş ve etkili bir şekilde uygulanması ve denetimi sağlanmalıdır. 

Özellikle, nükleer güç santrallerinin kurulmasından sonra ortaya 

çıkacak olan radyoaktif artıkların yönetimi sorunu ile ilgi hazırlıkla¬ 

ra ve çalışmalara derhal başlanmalıdır. 

2) Nükleer enerjinin uygulanması ile ilgili gelişmeleri takip, 

ilgililere duyurma ve değerlendirme konularına önem verilmeli ve bu 

enerjinin fayda ve zararları hususunda özellikle halka hitabeden eğitim, 

yayın ve tanıtma faaliyetleri hızlandırılmalıdır. 

3) Nükleer teknolojinin yan Ürünleri olan radyoizotopların ve 

radyasyon kaynaklarının sanayi ve tarımda Özellikle kalite ve verimin 



87 

yükseltilmesi, bazı haşere ve ambar zararlıları ile mücadele, su kaynak¬ 

larının geliştirilmesi, tıpta teşhis ve tedavi alanlarında en geniş şe¬ 

kilde kullanılmasını temin ederek yurdumuzun kalkınma faaliyetlerine 

yardımcı olunmalı, bu uygulamalar işin gerekli izotop üretimi arttırıl¬ 

malıdır. İzotopların yurt içinde belirli merkezlerden dağıtımı temin 

edilmelidir. 

U) Mevcut tesislerden, sınırlı insan gücünden ve diğer kaynaklar¬ 

dan azamî verimi elde etmek ve duplikasyona meydan vermemek için, Atom 

Enerjisi Komisyonu ile bu alanda faaliyet gösteren diğer kuruluşlar ara¬ 

sında sıkı bir işbirliği ve koordinasyon bağı kurulmalı, millî nükleer 

politikamızın ilke ve amaçlarına uygun çalışmalar için lüzumlu eleman 

ve ekipman yardımları yapılmalı, araştırma projeleri desteklenmelidir. 

5) Nükleer enerji alanında yurt içinde ve yurt dışında yetişmiş 

ve yetişecek elemanların Öğrenim ve ihtisas yaptıkları alanlarda hizmet 

görmelerini ve çeşitli sebeplerle yurt dışında çalışmakta olan yetişmiş 

personelin yurda avdetlerini sağlıyacak koşul ve olanaklar yaratılmalı¬ 

dır. 

Kendine Özgü tehlike ve güçlükler arzeden ve üstün nitelikte ele¬ 

mana ihtiyaç gösteren nükleer enerji alanında görev almış ve alacak olan 

elemanlara maddî ve manevî bakımlardan emniyet ve huzur içinde çalışmala¬ 

rını mümkün kılan bir ücret ve istihdam statüsü tesis olunmalıdır, 

6) Nükleer santrallar ile ilgili Milletlerarası kuruluşların 

çalışmalarından faydalanarak bu konudaki gelişmelere ait en güvenilir, 

yeni ve doğru bilgilerin temini mümkündür. 

Bu bilgilerin gerektiği anda, alınabilmesini temin için, ilgili 

kuruluşların Milletlerarası kuruluşlara (Milletlerarası Atom Enerjisi 

Ajansı) gibi aracısız olarak, doğrudan doğruya başvurmaları ve bilgi 

alış verişinde bulunmaları olanakları yaratılmalıdır. 



Fükleer Enerji özel İhtisas Alt Komisyonu ile ilgili olarak 

Assoc. Prof.Dr.Erol Akın tarafından sunulan şahsi tavsiyeler: 

1- Türkiye Atom Enerjisi Komisyonunun 6821 sayılı Kanun'unda yapılacak 

bazı değişikliklerle: 

a) TAEK Gn.Sekreterliğinin doğrudan doğruya Başbakan'a bağlı olması 

(örneğin, Hidistan, Pakistan) 

b) Malî ve İdarî özerkliği haiz olması 

c) Genel Sekreterin en az beş yıl vazifede kalması 

d) Genel Sakreterlik merkez teşkilat personelinin en az yarısının 

sözleşmeli teknik personel olmak üzere 200'den az olmaması 

e) Genel Sekreterlik teşkilatının, kendine has, Ankara'da merkezi 

bir binaya yerleştirilmesi (Dokümantasyon merkezi, eğitim mer¬ 

kezi, halkla ilişkiler merkezi v.b.) 

f) Ankara ve büyük şehirler civarında Atom Enerjisi Komisyonu 

araştırma merkezlerinin kurulması 

g) Ankara civarında kO MW'lık, (nükleer endüstriye giriş, eğitim, 

öğretim ve radyoizotop üretici) bir nükleer santralın kısa za¬ 

manda kurularak, teknisyenlerin ve bilim adamlarının yetiştiril¬ 

mesi, bilgi ve görgülerin arttırılması 

h) DPT, ve TEK ile çok sıkı bir işbirliğinin geliştirilmesi 

- Hazırlanmış olan bu raporun, Türkiye Atom Enerjisi Komisyonunun 

tasvibine sunulması, kabul edildiği takdirde Hükümete sunulması» 

- MAEA tarafından organize edilecek yüksek güçlü bir eksperler grubu¬ 

nun kurulacak nükleer güç santralları ile ilgili hususları ve mali¬ 

yet ekonomileri ile reaktör tipi ve yeri seçimini tetkik etmeleri. 

- Hazırlanmış olan bu raporun en az 150*şer nüsha Türkçe ve İngilizce 

basılmasının temini. 
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Prof, Nejat Aybers, istifalar ve yeniden katılmalar nedeni ile 

komisyon bünyesinde meydana gelen değişikliklerden sonra, aşağıdaki 

temel görüşünün muhafaza edilemiyeceği gerekçesi ile 27.10,197^ tari¬ 

hinde istifa etmiştir. 

Daha sonra yaptığımız yazışmalarla Nükleer Teknolojinin yurda so¬ 

kulması konusunda Temel görüşünü şu şekilde özetlemiştir: 

" Nükleer Teknolojinin Yurda sokulması, uzun vadeli anlaşmalarla 

dış kaynaklara bağlı olmıyacak müstakil bir Nükleer politika izlen¬ 

mesi, sarı pasta istihsali ve yakıt elemanları imalatı gibi yakıt 

çevrimi işlemlerinin bazılarını yurt içinde yapmak sureti ile dövjlz 

tasarrufu temini ve bu maksatla millî kaynaklarımızı kullanmak üzere 

tesisler kurulması cihetine gitmek ancak, hiç olmaz ise bir süre Na- 

türel Uranyum reaktörleri kullanmak sureti ile mümkündür." 
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MOTOR OO.OJMHJS O BBUIÖIHG SKGIıMSSRB INC. 

8 Ekim, 1971 

Bay Mehmet Erdemir 
Genel Mi dür 
Türkiye Elektrik Kurumu 
Ankara "Türkiye 

Sayın Bay, 

Eylül İŞ?! tarihinde Cenevre’de düzenlenen Atom Enerjisinin Sulh- 

çu Amaçlarla Kullanılması konulu Uluslararası Konferans dolayisiyle Şir 

ketimizden Mr.Breler ve D:?,laf hu konferans'a katılan Türk Delegasyonu 

ile görüşmek fırsatını bulmuştur,, Bu görüşmede Mikleer Güç Tesis Pro¬ 

jesinin halihazır durumu gözden geçirilmiştir»' 

Mikleer Güç Tesisi Projesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı 

ğinm müşavirlik hizmetini yürüten bir kuruluş olarak Ekim 1970 de sun¬ 

duğumuz Fizibilite Raporundan bugüne kadar gelişen bazı önemli hususla¬ 

ra dikkatinizi çekmek isteriz. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Motor Columbus arasında 

imzalanan sözleşmede nükleer güç santralının kurulması ve çalışmaya 

hazır duruma getirilebilmesi için 60 ay veya daha az bir süre öngörül¬ 

müştü. Bu süre Ağır Su Reaktörleri imalatçılarının 1969 yılı- gayrî 

resmî tekliflerinde belirtilen rakkamlara dayanmakta olup, aynen Fizi¬ 

bilite .Raporunda da belirtilmiştir. İsviçre ve diğer memleketlerde 

hafif su reaktörlerinin 60 aylık veya daha az bir inşaat süresi içinde 

kurulduğu ve işletmeye açıldığı görülmüştür. 



Ancak son aylarda bv durman değişmiştir, Son aylar zarfında ha¬ 

fif su reaktörü imalatçılarından alınan tekliflerde bu tip reaktörlerin 

kurulması için 66 ila 7- aylık bir süre öngörülmektedir, İnşaat safha¬ 

sında olan veya yakın zamanlarda işletmeye açılan ağır su reaktörlerin¬ 

de bu sürenin daha da uzun olduğu görülmektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığımız Sözleşmede 

2,Donem, nihaî dizayn için (Spesifikasyon ve teklif değerlendirilmesi 

hazırlıkları da dahil olmak üzereay süre öngörülmüştür, Finansman 

için talimin edilen asgarî 6 aylık süre ile birlikte 2,Dönem çalışmala¬ 

rının başlamasından itibaren 6-9 yıl sonra Türkiye'de nükleer güç sant¬ 

ralının işletmeye açılması beklenebilir. 

Sonuç olarak şunu belirtebiliriz ki; Türkiye'de ilk nükleer güç 

santralının 1976/77 yıllarında işletmeye açılması bahis konusu olamaz. 

Eğer 1980 yılında santralin işletmeye açılması isteniliyorsa sözleşme¬ 

de belirtilen 2,Dönem çalışmalarına hemen başlanılmalıdır. 

Bununla beraber Fizibilite Raporuna, esas teşkil eden JOO-hOO 

Mtfe gücün 500-600 MMe'a. yükseltilmesi fizibilitelerinin dikkatli bir 

şekilde değerlendirmeye tabi tutulmasını tavsiye ederiz. Zira 1979 

yılı sonlarında işletmeye açılacak santral için bu yükseltme kademe¬ 

sinin gerekçeli olduğu görüşündeyiz, 

Kasım 197Ö tarihinde EÎF'ye sunduğumuz "Türkiye Nükleer Güç 

Projesi" ile "Basınçlı Hafif ve Ağır Su Reaktörleri Kullanan Nükleer 

Güç Santra 1ları Maliyet Tahminleri." konusu raporlarımızda, 600 MWe İlk 

santrallerin işletme masraflarının '-00 MWe iık santra 1lara oranla daha 

dUsü k oIduğu be1irt i İmişt i, 
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Fizibilite Raporumuzda, kurulması istenilen santralın natürel 

uranyumlu açık yakıt çevrimli reaktör tipi olması yönündeki işin sahi¬ 

bine ait politikayı tam manasıyla göz||nüne alarak ağır su moderatörlü 

reaktör tipinin Türkiye Nükleer güç projesinin ileri safhalarında dü¬ 

şünülmesinin uygun olacağını tavsiye etmiştik. Yukarıda da işaret 

edilen ek maliyet tahminleri gözönüne alınarak hafif su reaktörlerinin 

ekonomik faydalarına dikkatinizi çekmek istedik. Bugün yeryüzünde 

mevcut Reaktör tiplerinin teknik ve ekonomik performansları yönünden 

son yıllarda büyük tecrübeler elde edilmiştir. Ağır Su Reaktörleri 

imâl eden iki firmadan biri bugün, ilk 300 MWe lik santralın kurulma 

safhasında, karşılaştığı zorluklardan ve dolayısiyle meydana gelen 

gecikmelerden büyük zarar görmektedir. Bu firmadan aldığımız bilgiye 

göre bundan böyle yapılacak ağır su reaktör tekliflerini ancak yüksek 

ücretler karşılığında kabul edebilecektir. 

Eğer sadece ağır su reaktörleri için teklif alma yoluna gidi¬ 

lirse muhtemelen bir tek ağır su reaktörü imalâtçısı ile karşı kar¬ 

şıya gelineceği ve açık rekabet olanağının ortadan kalkacağından 

endişe etmekteyiz. 

Messrs. Draier ve Zünd'ün Şubat 1971 tarihinde Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, o zamanki TEK Genel Müdürü ve EİE 

Genel Direktörü'nü vaki ziyaretlerinde de belirtildiği üzere, Dünya 

Bankası, edindiğimiz bilgiye göre, Türk Hükümetine, açık teklif al¬ 

ma şartına bağlı olarak 500-600 MWe gücünde bir nükleer güç santra¬ 

lının kurulmasını gerçekleştirecek kredinin verilmesini olumlu müta¬ 

lâa etmektedir. 
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Firmamızdan bir heyet Ekim sonu ile Kasım ayı ortası arasında 

Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlamaktadır. Bu ziyaretimiz esnasında 

sizinle buluşmak fırsatına sahip olabilmek takdirle karşılayacağımız 

bir husustur, Türkiye'yi ziyaret tarihimiz tesbit olunduğunda sizin¬ 

le temas kurmaya karar vermiş bulunuyoruz. 

Hizmetinizde olduğumuzu ifade ederiz. 

Motor-Columbus 
Consulting Engineers Inc. 

(Müşavir Mühendisler Firması) 

(İmza) 
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EK 2 

Folloving Table has been taken frotn the paper "Economic Comparisons 

of Nuclear and Conventional Pover Stations" by R.Krymm (iAEA) 

vhich vas introduced during the "International Survey Course on 

Economic and Technical Aspects < on Nuclear Pover ■" (IAEA) in Vienna, 

1-12 September,1969# 

TABLE IV 

Pro.iection of Average Equilibrium 
Fuel Cycle Costs(Mills/kWh) 

BWR HWR 

1975-19Ğ5 1985-1995 1975-1985 1985-1995 

U^Og Purchase 0,36 0.1+3 0,28 0,32 

Conversion to UFg 0,01+ 0.03 

Enrichment 0.1+1 0.1+0 - -

Fabrication 0.16 0,16 0.33 0.26 

Recovery 0,13 0,12 - 0.28 

Pu Credit (0.22) (0.35) - (0.1+9) 

Fuel Cycle Working 
Capital 0,1+0 0.1+3 0.09 0.11 

TOTAL 1.28 1.23 0.70 0.1+8 

Assumptions 

U^Og Price, $/lb 
u5°g 8,00 9.50 8,00 9.50 

Conversion Cost, 
İ/Vo U 1,00 .90 - -

Enrichment Cost, 
$/kg SW 26,00 26,00 - -

Fabrication Cost^ 
$/kg U 39 31 25. 20. 

Recovery Cost, 
$/kg U 32. 2İ+, 29- 22, 
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BWR HWR 

1975-19B5 19Ö5-1995 1975-19Ö5 1985-1995 

Specific Pover, 
kwc/kg U 8.0 8.33 6.7 7A 

Thermal Efficiency, 
1o 33.3 33.3 32.0 32.0 

Burnup,MWD(t)/MT 30,^00 25,000 9,800 10,200 

Initial Enr», 
i U-235 2.72 2.43 Nat. Nat. 

Discharge Enr. 0,6k 0,71 

U Dlsch./ü Charged 0,959 - .987 

grms.fiss,Pu/kg U 
Disch. 5.90 5.69 3.00 3.00 

Pu Value ,$/gm. 
Fissile 9.00 13.00 9.00 13.00 

Diffusion Plant 
Tails, U-235 0,2 0.2 

Losses,Pre-lrrad. , 
* 

Losses,Post-irrad,, 
* 

Hold-up Times,Months 

1,0 1,0 1.0 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 

Conversion 33 -
Enrichment 33 -
Fabrication 3333 
Pre-irradiation 3333 
Post-irradiation 33 3 
Recovery 33 3 

Interest rate on 
Fuel Jnventories, 
<f> 12 12 12 12 

1, Ali cost f'igures are averaged över each of the two 10 years period. 

2, Although the only comprehensive method of fuel cycle cost analysıs 
should he hased on the ratio of the preseht worth of ali fuel 
expenditures and the present vorth of energy production över the 
life of the plant, the relatively simpler concept of equilıbrium 
fuel cycle costs was used in this presentation, The difference 
may reach 10 for light water reactors. 
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EK 3 

YUNANİSTAN'DA NÜKLEER ELEKTRİK SANTRALI 

KURUİMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR KONUSUNDA KONFERANS 

TEBLİĞ ÖZETİ (6) 

1. Ener.jl Artığı: 

Hidrolik, nükleer veya diğer termal kaynakların hangisinden fayda¬ 

lanılmak suretiyle elektrik enerjisi üretileceği} gelecekteki elektrik 

enerjisi ve takat tüketimi artışlarına göre bu kaynakların gerçekçi bir 

açıdan incelenmesi ile karar altına alınmaktadır. Milletlerarası alanda 

kullanılan usullere de baş\v..-ulmak suretiyle 2000 senesine kadar yıllık 

ortalama enerji artışları 197°“75, 1976-80, 1981-85, 1986-90, 1991-95 ve 

19961 dan 2000 yılına kadar $> l4,8, % 8,4, $> 7,*3> 1° 1 > 1 ve $ 6,1 olarak 

tesbit edilmiştir. 

Yunanistan'daki süratli elektrik enerjisi tüketiminin karşılanma¬ 

sında uygulanacak politikanın esası dahili enerji kaynaklarından azami 

faydalanmaktır, 

2. Enerji Kaynakları: 

2.1, Hidrolik Kaynaklar: 

Ortalama hidrolisite'ye göre aşağıdaki hidrolik potansiyel tahmin¬ 

leri yapılmıştır: 

Teorik potansiyel 86 4-00 GWh/YIL 

İstifade edilir potansiyel ,,,,,,,21 000 GWh/YIL 

Yukarıda potansiyelin halihazırda 1040 MWe kurulu gücündeki sant¬ 

ra 11ar vasıtasıyle 2 630 GWh/YIL kısmından faydalanılmaktadır. 1980 

yılına kadar bu miktarın 2 600 MVJe ve 6 300 GWh/YIL'a ulaşacağı öngörül¬ 

mektedir. 2000 senesindeki rakamların ise 6 900 MWe ve 15 800 GWİı/YIL 
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olacağı öngörülmektedir. 

2.2, Katı Yakıtlar: 

Bunlar taşlıca düşük ısı değerli linyitlerden ibarettir. Fayda¬ 

lanılabilir bu linyit rezervinin 1 120 milyon ton olduğu tahmin edilmek¬ 

tedir. 

1980 yılına kadar 1970 MWe toplam kurulu gücünde linyit santral- 

larının işletmede olacağı öngörülmektedir. Bu santralların toplam kuru¬ 

lu gücünün 1985*den itibaren 2000 yılına kadar 2 500 MW olacağı ve bun¬ 

ların 17 500 GWL/yIL elektrik üretileceği kararlaştırılmıştır. 

2.3. Yakıt Yağı: 

Yunanistan'da ham petrol istihsal edilmemektedir. Kurulu güçle¬ 

ri toplamı 1 200 MM'lık yakıt yağı santralları işletmesinin dışında,ha¬ 

lihazırda dünya yağ piyasası şartlan uyarınca yeni yakıt yağı santra 1- 

lan kurulması düşünülmemektedir. Bunların yerine linyit santralları 

kurulacaktır. 1980 yılından itibaren ekonomik bulunmadıklarından ya¬ 

kıt yağı santrallarinın üretimi gittikçe azaltılacak ve 2000 yılından 

önce bu santrallar işletme dışı bırakılacaktır. Kuru, yıllarda kulla¬ 

nılmak üzere J00 MVf'lık bir yakıt yağı santral kapasitesi soğuk yedek 

olarak hazır bulundurulacaktır. 

2,h, Uranyum Cevherleri: 

1968 yılında uranyum haritaları hazırlanmasına ve sondaj faali¬ 

yetlerine başlanmıştır. Şimdiye kadar uranyum rezervleri miktarı ke¬ 

sin olarak tayin edilmemiş olmakla beraber uranyum araştırmasına de¬ 

vam edilmesinin uygun olacağı tesbit edilmiştir. 
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Uranyum tesbiti çalışmalarından İtibaren istihsaline kadar 

6-10 sene geçeceği düşünülerek millî ihtiyaçlar yönünden bu çalışma¬ 

lara derhal başlanması gerekmektedir. 

3. Nükleer Santrallann Yunanistan Elektrik Şebekesine İthali: 

Nükleer santrallar da kurulmak suretiyle dış ödemelerin en az 

tutulmasını sağlayan çözümle 2000 senesine kadar enerji ihtiyacı eko¬ 

nomik olarak karşılanacaktır. Bunu sağlamak için hidroelektrik potan¬ 

siyelinden azamî istifade edilmesi, linyit santrallarinııı kurulması: ve 

yakıt yağı kullanan santrallann kurulmasından vazgeçilmesi ieabetmek- 

tedir. Bu görüşler altında ve aşağıdaki hususların da dikkate alıması 

sebebiyle nükleer santrallann Yunanistan’da kurulmaları gerekli bulun¬ 

muştur : 

1, Yunanistan’da jeolojik durumun çok kompleks olması sebebiyle 

hidroelektrik santral kurulması için jeoloji araş turnaları çok zamar. 

almakta ve normal vadede hidrolik potansiyelden faydalanılması mümkün 

olamamaktadir   

2, Yerli yakıt kaynaklarının potansiyelinin sinirli olması ve 

198o’deıı sonra enerji artışların karşılamakta yeterli olmayışları, 

3, Nükleer santrallarla istihsal edilen enerji maliyetlerin¬ 

deki azalma, 199^’dan sonra hızlı üretgen reaktörlerinin çok miktar¬ 

da kullanıİmasının öngörülmesi ve hızlı üretgen reaktörlerinin ekono¬ 

mik olarak kullanılmasının uygun miktarda plütonyum üretimine bağlı olma¬ 

sı, 

b, Nükleer teknolojinin ithali ile bunun geliştirilmesi çalış¬ 

malarına başlamak zorunluğu, 
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5« Diğer teknik santrallarm sebeboldukları atmosferik kirlenme¬ 

nin Önlenmesine tatminkar bir yolla sağlanmasındaki güçlük, 

3.1. Nükleer Reaktör Ünitesi Büyüklük Seçimi: 

Ekonomik büyüklükte nükleer santrallarm Yunanistan sistemine 

ithali hususunda aşağıdaki esaslar gözönüne alınmıştır: 

1. Bir ünitenin devre dışı olmasında frekansın normal sınırlar 

içinde tutulması zorunluğu, 

2. Döner yedek güç toplamının sistemde en büyük ünite gücüne eşit 

olması, 

3. Uygun kapasitede enterkonneksiyon hatlarının mevcudiyeti, 

h, Gözönüne alınan sürede kurulacak reaktörlerin yüksek derecede 

emniyetli ve devamlı işletme rejimine sahip olması, 

5. Gelecekte düşük maliyetli enerji istihsali için hızlı üretgen 

reaktör stratejisine geçilmesi, 

Yunanistan sisteminde azamî frekans düşününün puvant güçte 1 Hz 

ve en a-z güçte 1,5 Hz- olmasını sağlamak üzere puvantm $ 7'slne eşit' 

güçte bir ünitenin sistemde işlemesi gerektiği frekans ve yük ayarlama¬ 

sına ait detaylı etüdlerle tesbit edilmiştir. Bu etüdlerde aşağıdaki 

hususlar gözönüne alınmıştır: 

1, Termal ve hidro ünitelerinin sistemin üretimine iştirak şart¬ 

ları, 

2, Linyit ve nükleer ünitelerin toplam işletme güçlerinin yarısı¬ 

nın $ 90 yüklenmiş olarak frekans ve yük kontrQİıma,: ayrılması, 

3, Ani yük artışlarında termal ünitelerden faydalanma sınırları, 

k. Sistemde temel yük ünitelerinden birinin devre dışı olması ha¬ 

linde pompa için çektikleri enerji hemen kesilebilecek pompajlı santral- 

ların sisteme ithali, 
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5< Frekans ve yük ayan için ayrılan toplam liretim güciiniin 

°jo 10 una eşit güçte döner yedek imkanı, 

Yukarıda açıklanan ^ 7 sının çerçevesinde ve Yunanistan siste- 

minin diğer memleketlerin sistemleriyle irtibatı da düşünülerek herhan¬ 

gi bir nükleer santralın azamî 600 MWe gücünde ve iki türbinli olması¬ 

nın 1980 yılına kadar} 1988 yılına yakın ise 600 MWe gücünde tek tür¬ 

binli olmasının uygun bulunduğu tesbit edilmiştir. Ancak bu tesbit ya¬ 

pılırken iki türbinli hal için reaktör devre dışı olsa bile türbinlerin 

onbeş saniye müddetle istihsallerinin yavaş yavaş sıfıra gitmesi şartı 

öngörülmüştür. Türbinleri besliyen buhar sistemi bu şartı sağliyacak- 

tir. 199^ yılından sonra tek türbinli nükleer ünite gücü 10,00 MWe ola¬ 

bilir. Ancak bu halde her 1000 MWe’lik ünite için ^00 KV’luk nakil şe¬ 

bekesini kuvvetlendirmek üzere 100 ile 200 Km, arasında çift devreli 

^00 KV'luk hattın sisteme ithali gerekmektedir. Bu şart santral serma¬ 

ye yatırımını $ 10/kWe olarak arttırmaktadır. 

Yukarıdaki esaslara göre hazırlanmış nükleer reaktorlü olarak 

kurulabilecek santral listesi aşağıdaki Tablo I de verilmiştir. Bu. 

tablodaki güçte nükleer santrallar işaret edilen senelerde teknik ola¬ 

rak tablodaki türbin adetlerine göre sisteme ithal olunabilirler. An¬ 

cak her hangi bir senede nükleer enerji yerine başka bir enerjiden fayda¬ 

lanmak suretiyle santral kurulması ekonomik olmuyorsa nükleer enerji 

santralı kurulacaktır. 
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T A B L 0 I 

Güç j MWe Türbin Adedi Kuruluş Tarihi 

6 00 2 1.98i 

600 2 1983 

6 oo 2 1985 

6 oo 2 İ.987 

6 00 1 1988 

6oo 1 1989 

6 oo 1 1990 

600 1 1991 

1000 2 1993 

o o o r-\ 1 1995 

1000 1 1997 

1000 1 1998 

1000 1 1999 

3,2, HUkleer Enerji Bedelinin Talimini: 

Bilhassa gelecekte kurulacak tesisler ele alındığında, bir memle¬ 

ketteki nükleer santral masraflarından hareketle bir başka memlekette, 

kurulacak tesislerin extrapolasyon yoluyla masrafların hesaplanmasında 

büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Kömür yakıtlı santrallarla ekonomik mukayese için bugün tatbikat* 

ta yeraİmiş bulunan hafif sulu ve tabiî uranyumlu ağır sulu nükleer reak¬ 

tör İÜ santra11ar gözönüne alınmıştır, Yunanistan'da gelecekteki reaktör 

stratejisi tayin edilirken hızlı üretgen reaktörler de ele alınmıştır, 

Eu reaktör sistemleri yukarıda tesbitleri açıklanan 600 MWe ve 1000 MWe 
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kapasitesindeki üniteler için ekonomik olarak diğer santrallarla mukaye¬ 

se edilmişlerdir. Nükleer santrallara ait sabit tesis ve değişken mas¬ 

raflar literatürden alındıktan sonra bahis konusu süreler için ekstra - 

polasyon yoluyla değiştirilmişlerdir. 

3.2.1, Nükleer Santral Sabit Masrafları Hesabı: 

Gelişmiş memleketlerde kurulan nükleer santral tesis bedelleri de¬ 

ğiştirilerek hesaba alınmıştır. Bu değiştirmede gelişmekte olan bir mem¬ 

lekete ait dahili şartlar ve bu memlekette bahis konusu süredeki teknik 

ve endüstriyel potansiyelin böyle bir projeye katkısı gözönünde bulundu¬ 

rulmuştur. 

Bu konuda yapılan d^aer tahminler şöyledir : Faiz nisbeti: $ 7) 

inşaat süresi: 5 yılj iki türbinli veya iki jeneratörlü santralların 

tek jeneratörlüye nazaran tesis bedeli artışı: $ 5. 

Tesis bedeli hesaplanırken: gümrük vergileri ve eskalasyon göz- 

öniine alınmamış} bunun yanı sıra santral yeri bedeli ve çevre problem¬ 

leri masrafları,, inşaat bedeli, inşaat süresince faiz, santral reaktör 

bedeli, türbin jeneratör teçhizatı bedeli ,elektrik teçhizatı bedeli, 

kısa vadede lüzumlu yedek malzeme v.s. gözöniine alınmıştır. Ağır sulu 

reaktör bedeli DgO masraflarını, hızlı üretgen reaktör bedeli de ilk 

yakıt masraflarını ihtiva etmektedir. Tecrübelerimize göre genel masraf¬ 

lar dolayisyla hesaplanan nihaî santral bedeli $ 11 arttırılmıştır. 

3.2.2, Nükleer Santral Değişken Masrafları Hesabı: 

Değişken masraflar ilk yakıt bedeli, yakıt çevrimi bedeli, işlet¬ 

me, bakım ve sigorta masraflarını ihtiva etmektedir. Bu masraflar bahis 

konusu sürelere göre ayarlanarak tesbit edilmiş olup bu arada istihsal 

olunan plütonyumdan elde olunan kazanca göre de düzeltilmişlerdir. 
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Yukarıdaki esaslara göre tesbit edilmiş masraflar aşağıda 

Tablo Il'de verilmiştir. Bu masraflar nükleer yakıtlı ve diğer yakıt¬ 

lı santrallann bahis konusu surelerde genel ekonomik mukayesesi için 

kullanılabilirler: 

TABLO II 

NÜKLEER SANTRAL TESİS BEDELİ ve 
DEĞİŞKEN MASRAFLARI KEŞFİ 

Güç 
MWe 

Reaktör 
Sistemi Süre 

Santral Tesis bedeli Santral 

$/KWe Değişken Mas¬ 
rafı Mills/kWh 

600 LWR 1980-85 200-180 2,50-2,10 

600 EWR 1985-90 190-170 1,95-1,80 

1000 IWR 1990-95 165-150 1,98-1,82 

6 00 HWR 1985-90 255-250 1,50-2,10 

1000 FBR 1990-2000 200-165 1,60-1,50 

1, Sistemde NUkleer ve Diğer Yakıtlı Santrallann Enerji Maliyetlerinin 
. . . , Hesabı   

Tablo I'deki nükleer santrallann enerji maliyetleri hesaplanır¬ 

ken faiz hisbeti °t> 7 ve santral ömrü 25 yıl alınmıştır. Bu arada her 

bir nükleer santralın kapasitesinin 5 inin döner yedek olduğu ve sant- 

rallarin kapasitesinin $ 80 inin devamlı devrede olabilme esası üzerine 

sistemdeki toplam kurulu nükleer gücün, işletme kapasitesinden $> 52 faz¬ 

la olması gerektiği hesaplanmıştır, Bu enerji maliyeti hesaplanırken 

sistemde yıllık enerji üretiminin bir kısmının nUkleer santrallara ait 

olduğu kabul edilmiştir, 

Tablo II’deki maliyetlere göre 600 ve 1000 MWe İlk nükleer sant- 

rallarm muhtelif kullanma saatlerine göre enerji maliyet eğrileri çizil¬ 

miştir, Bu eğrilerin bulunduğu diyagramlarda ayni güçlü hidroelektrik 
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w: yakıt yağı santrallarinin da enerji maliyeti eğrileri çizilmiştir, 

Hidroelektrik santra 1larda 1° 5 döner yedek ve santralın gücünün 

* 95 inin 'bütün sene devrede olması esası üzerinden maliyet ■bedelleri 

t> 11 arttırılarak enerji bedelleri hesaplanmıştır, 600 MWe lık yakıt- 

yağı santrallerinin enerji bedelleri hesaplanırken? $>5 döner yedek ve 

1o 8i gücünün biîtun sene devrede olması esası kabul edilmiş (tesis bede¬ 

linin İ 25 artmasına tekabül eder) ve yakıt-yağı bedeli 16 jil/Ton alır- 

mıştır. Çizilen eğrilerden mukayeselerin sadece nükleer santrallar 

île hidroelektrik santrallar arasında yapılmasının bi: önem taşıdığı 

görülmüştür, Bu.na göre hangi kullanma saatinden soma hidrolik sant¬ 

ralın nükleer santra 1dan ekonomik olduğu, kolayca tesbit o lunab i İme kt e - 

di Ti Yakıt-yağı santrallarınm bu durumda kuru yıllarda hidroelektrik 

santrallerin üretemediği enerjiyi üretmesi uygun düşmektedir, ayrıca 

beklenmeyen yük artışlarının yakıt-yağı santrallar! yerine nükleer 

santrallar tarafından karşılanması ekonomiktir, Çümdi birim enerji 

üretimi başına üretim bedeli artışı yakıt-yağı santrallarinda er yük¬ 

sektir, Bu husus sistem işletmesinde nükleer santrallerin bir üstün¬ 

lüğüne daha işaret etmektedir. Hidroelektrik santrallar içir ekonomik 

limitin yıllık 5 500 saat civarında olduğu adı geçen eğrilerden görül¬ 

mektedir, Mealeketin hidrolik potansiyelinden azana faydalanmayı temi* 

nm bu limit yıllık 5 500-6 000 saate yükseltilmiştir. Buna sebep 

n: roelektrik santral bedelinin # J0 inin iç ödemeyle karşılanmasıdır. 

Yukarıdaki etüdler neticesinde 1981-85, 1986-90., 1991-95 ve 

1996-2000 yıllarında kurulacak toplam nükleer santral güçleri sirasiy- 

. d l800> 2k00} 2600 ve booo- MWe dir. 
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Hidroelektrik santrallanr, kurulması hususunda jeolojik bakım¬ 

dan uygun yer bulunması çok zor olduğundan bu hale ait gecikmeleri 

kapatmak için pompajlı santrallardan faydalanılması cihetine gidile- 

çektir» 

Yıllara göre nihaî kurulu güç değişimi tesbit olunurken bakımı-, 
ünitelerin işletmede he-ran hazır olabilme şartları ve döner yedeği kar¬ 

şılamak fçin yıllık puvant gücün $ YJ si tutarında bir rezerve kapasite 

gözönüne alınmıştır, 

5« Reaktör Stratejisi : 

Yunanistan’da nükleer enerji stratejisinin esası: Primer enerji 

kaynağı tabiî uranyumun fiata.ııa pratik olarak bağlı olmadan hızlı liret- 

gen reaktörlerin masraflarının diğer alternatiflerle rekabet edecek 

halde olmasıdır» Bu stratejinin başlıca karakteristikleri: Sistemde 

yıllık plütonyum üretiminin miktar ve masrafları ile birlikte gelecek¬ 

te yıllık plütonyum ve uranyuma ait tahmin edilen fiatlardlr» 

Halihazırda muhtelif termal reaktörler arasında hafif sulu'reak-' 

torler ticarî olarak ekonomik ve teknik tatbikat sahası bulmuştur» Bu 

tipten birçok reaktörler muhtelif memleketlerde işlemekte olup gittikçe 

artan miktarlarda iıışaalarl yapılmaktadır» Bu. durum bu tip reaktörler¬ 

le ilgili geniş işletme tecrübesi sağlanmasına sebep olmaktadır» 

Bu mütalaalar mevanında 1980-1985 süresince nükleer enerji ihti¬ 

yacı sadece hafif sulu reaktörlerle karşılanacaktır» Plütonyum imkan¬ 

larına bağlı olan hızlı Uretgen reaktörlerin sistemin 1 000 MWe lık 

üniteyi kabul edeceği zaman yani 1993 sıralarında kurulması planlanmış¬ 

tır. 
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İkinci strateji gereği ağır sulu reaktörlerin Uç adet olarak 

sınırlandırılması sebebi ekonomik problemlerdir. Bu problemler ağır 

sulu reaktörlerin hafif sulu reaktörlere nazaran daha çok ilk tesis 

bedeline sahip olmaları ve bu sebeple nükleer reaktörler kurulmaya 

başlarken daha büyük dış ödeme gerektirmeleridir. 

Bununla beraber eğer Yunanistan'da elverişli uranyum yatakları 

bulunacak olursa ve bunlarla sistemin uranyum ihtiyacı karşılanabilirse 

ikinci strateji kabul edilerek daha fazla miktarda ağır sulu reaktörler 

kurulabilir, Bu halde memlekette nükleer yakıt imali de imkan dahilinde 

olmalıdır. 

İlk nükleer santralın kurulması için zamanlama yapılırken: 

kullanılacak mukavele tipi, dizayn ve işletme için uygulanacak regülas- 

yonlarin tayini, santral kuruluş yeri araştırmaları, santral kuruluşu 

ve işletilmesi hususlarında ciddi kararların alınacağı bir hazırlık 

devresine evvelâ .ihtiyaç .olduğu, gözönüne alınmalıdır. Şimdiye kadar 

Yunanistan'da santral yeri seçimi, nükleer maddelerle ilişkili kanun¬ 

lar konusunda bazı işler yapılmış ve ayrıca teklif şartnamesi hazırlan¬ 

ması ile birlikte firmalarla görüşme hususunda kafi tecrübe kazanılmış¬ 

tır, 2000 MWe gücünde bir santral kurulması için Atina yakınında bir 

yer seçilerek yer araştırmaları geliştirilmektedir. 

Bu sebepten gereken şartnamelerin hazırlanması, teklif istenme¬ 

si ve alınan tekliflerin teknik ve ekonomik olarak değerlendirilmesi 

için takriben iki seneye ihtiyaç vardır. Buna ilave olarak santralın 

imali, kurulması ve devamlı bir işletme durumuna getirilmek üzere tec¬ 

rübe edilmesi ve üretime başlaması için en az altı seneye ihtiyaç var¬ 

dır. 
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Yukarıdaki görüşler uyarınca öngörülen nükleer program gereği 

sistematik çalışmalara 1972 yılı içinde başlanması gerektiği neticesi¬ 

ne varılmıştır. Nihaî kararlara erişmek üzere detaylı çalışmalara da 
bu arada devam edilmektedir. 
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