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Ülkemizin enerji ihtiyacı sürekli artmakta ve nükleer enerji bu ihtiyacın karĢılanmasında ve 

enerji güvenliğinin sağlanması yolunda ciddi bir alternatif olarak görünmektedir. Öte 

yandan toplumda nükleer enerji konusunda var olan bilgi eksikliği ve bilgi kirliliği, 

konunun doğru bir Ģekilde anlaĢılmasını ve tartıĢılmasını zorlaĢtırmaktadır. Bu nedenle 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali‟nin sunumu Türk basınına önemli bir sorumluluk 

yüklemektedir.    

 

Bu çalıĢmada Türkiye‟nin ilk nükleer güç santralinin Mersin Akkuyu‟da kurulmasına 

yönelik anlaĢmanın Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Hükümetleri arasında 12 

Mayıs 2010 tarihinde imzalanmasından sonraki 1 yıl boyunca, Akkuyu Nükleer Güç 

Santrali‟nin yazılı basındaki sunumu incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda, yazılı basını 

temsilen seçilen Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazetelerinde 12 Mayıs 2010-11 Mayıs 

2011 tarihleri arasında yayımlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali konulu haberler içerik 

analizine tabi tutulmuĢtur.   
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Our country‟s energy need is growing consistently and nuclear energy looks as a serious 

alternative for supply this need and also energy security. On the other hand, an existing lack 

of information and information pollution about nuclear energy in community, complicates 

to understand and discuss the subject correctly. Therefore the presentation of Akkuyu 

Nuclear Power Plant is an important responsibility of Turkish press.  

 

This study examines the presentation of The Akkuyu Nuclear Power Plant in the written 

press throughout the next year after the signing of agreement that intended to build the first 

nuclear power plant of Turkey in Mersin Akkuyu between The Governments of The 

Republic of Turkey and Russian Federation. In this direction, news that published between 

the dates 12th May 2010 and 11th May 2011 in Cumhuriyet, Hürriyet and Zaman 

newspapers that chosen as a representative for written press, examined by content analysis. 
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1. GiriĢ 

 

Enerjinin kesintisiz ve ucuza temini meselesi yaĢadığımız yüzyılda uluslararası iliĢkilere 

yön veren temel unsurlardan biridir. Arka planında enerji konusu bulunan Orta Doğu‟daki 

çalkantıların hemen yanı baĢındaki ülkemiz ise gittikçe artan enerji ihtiyacını güvenli ve 

sürdürülebilir bir Ģekilde gidermek durumundadır. Enerji tüketimi fosil yakıt ağırlıklı olan 

Türkiye‟nin petrol ve doğal gaz kaynakları, ihtiyacı karĢılamaktan uzaktır. Bu durumda 

alternatif enerji kaynakları gündeme gelmekte ve nükleer enerji de ciddi alternatiflerden 

biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu anlamda 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ve Rusya 

Hükümetleri tarafından, Mersin Akkuyu‟da bir nükleer güç santrali kurulmasına yönelik 

anlaĢmanın imzalanması önemli bir dönüm noktası olmuĢtur.  

 

Ancak nükleer enerji konusunda Türkiye kamuoyunda ciddi bir bilgi eksikliği ve kafa 

karıĢıklığı vardır. Bu noktada basın, söz konusu eksikliğin giderilebilmesinde önemli bir rol 

oynayabileceği gibi sorunu daha karmaĢık hale getirebilme potansiyeline de sahiptir. Bu 

çalıĢmada kamuoyu oluĢturmada çok önemli bir rolü bulunan basının, Akkuyu Nükleer 

Güç Santrali‟nin kurulmasına yönelik anlaĢmanın imzalanması sonrasında santrali nasıl 

sunduğu araĢtırılacaktır. GiriĢ bölümünde bu doğrultuda çalıĢmanın problemi, amacı, 

önemi, varsayımları, sınırlılıkları ile çalıĢmada sıklıkla kullanılan ve özel anlam ifade eden 

kavramların tanımlarına alt baĢlıklar halinde yer verilecektir.      

 

1.1. Problem   

 

Ġnsanoğlu binlerce yıldır çevresini kontrol etme ve günlük yaĢama dair çeĢitli sorunları 

pratik bir biçimde çözerek, yaĢamını kolaylaĢtırmanın mücadelesini vermektedir. Tüm bu 

süreç boyunca insan, kendi bedensel yeterliliklerini aĢan durumlarla karĢılaĢtığında „güç‟e 

yani „enerji‟ye ihtiyaç duymuĢ ve bunu sağlamanın yollarını araĢtırmıĢtır. BaĢlangıçtan 18. 

yüzyıl sonlarına kadar olan süreç enerji kullanımı açısından tekdüzedir denilebilir. Bu 

döneme kadar ateĢ, akan su, rüzgâr ve hayvanlardan elde edilen enerji, çeĢitli basit yapılı 

makinelerin çalıĢtırılmasında kullanılmıĢtır. Sanayi Devrimi ile birlikte ise her Ģey 
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değiĢmiĢtir. 18. yüzyıl sonlarına doğru, buhar makinesinin bulunup geliĢtirilerek seri ve 

kitlesel üretimde kullanılmaya baĢlanmasıyla birlikte, gittikçe büyüyen boyutlarda enerji 

ihtiyacı ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Buhar makinelerinin çalıĢtırılmasında önceleri büyük 

oranda kömür kullanılmakla beraber, zamanla petrol de kullanılmaya baĢlanmıĢ ve fosil 

yakıtlar olarak anılan bu yakıtlar günümüze kadar önemini hep korumuĢtur. 19. yüzyılda 

bilim ve teknolojide yaĢanan hızlı geliĢme, enerjide çeĢitlenmeyi de beraberinde getirmiĢ ve 

yüzyıl sonlarında elektrik enerjisinin özellikle sanayide devreye girmesi ile yeni bir dönem 

baĢlamıĢtır.  

 

20. yüzyılın ilk yarısı 1. Dünya SavaĢı, iki savaĢ arasındaki dönem ve 2. Dünya SavaĢı ile 

geçmiĢtir. 1945‟ten sonra ekonomisi daha da güçlenen ve bir süper güç haline gelen A.B.D. 

2. Dünya SavaĢı‟ndan büyük zarar görerek çıkan, Almanya (Batı) baĢta olmak üzere Batı 

Avrupalı müttefiklerine kalkınmaları için önemli destekler vermiĢ ve bu desteğin meyveleri 

1950‟lerden itibaren alınarak Batı Avrupa‟nın hızla kalkınması sağlanmıĢtır. 20. yüzyılın 

sonlarına kadar dünyada en çok enerji tüketen ülkeler, sanayinin doğduğu ve geleneksel 

olarak sanayileĢmiĢ ülkeler olan Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ile özellikle 

1970‟lerden itibaren Japonya olmuĢtur. Ancak 1980‟lerden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti 

baĢta olmak üzere Hindistan, Brezilya ve diğer geliĢmekte olan ülkelerin ciddi bir 

sanayileĢme ve kentleĢme atılımı gerçekleĢtirmeye baĢlamasıyla bu durum değiĢmeye 

baĢlamıĢtır. Ekonomik geliĢmenin sanayi, konutlar ve aydınlatmada kullanılan enerji 

miktarını artırması, geliĢmekte olan ülkelerin enerji talebinde büyük bir artıĢa neden 

olmuĢtur. “Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan 2010 yılı rakamlarına göre dünya enerji 

tüketiminin yaklaĢık yüzde 24‟ünü birlikte gerçekleĢtirmiĢtir, üstelik bu iki ülkenin 2040 

yılında yine birlikte dünya enerji tüketiminin yüzde 34‟ünü gerçekleĢtireceği tahmin 

edilmektedir”
1
.     

 

2. Dünya SavaĢı‟ndan sonra sanayileĢmiĢ ülkeler, gittikçe daha çok ihtiyaç duydukları 

enerjiyi güvenilir kaynaklardan sağlama arayıĢına girmiĢtir. 1970‟lerdeki Dünya Petrol 

Krizi ise petrole bağımlılığı azaltma eğilimini ortaya çıkararak, yeni enerji kaynağı 

                                                 
1 International Energy Outlook 2013. http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm (EriĢim Tarihi: 28.09.2013)   

http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm
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arayıĢına ivme kazandırmıĢ ve pek çok ülkede nükleer enerji iyi bir alternatif olarak 

gündeme gelerek, yaygın bir biçimde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 1980‟li yıllardan itibaren 

doğal gazın dünya enerji piyasasına güçlü bir alternatif olarak girmesinin yanı sıra, 1986‟da 

SSCB‟deki Çernobil Nükleer Güç Santrali‟nde meydana gelen kaza ve 2011 yılında 

Japonya‟da yaĢanan depremin ardından FukuĢima Nükleer Güç Santrali‟nde yaĢanan 

sızıntının yarattığı Ģoklarla, nükleer enerji kullanımı zaman zaman küresel boyutta 

sorgulanmıĢtır. Yukarıda sözü edilen nükleer kazalardan sonra bazı ülkeler güvenlik 

kaygılarıyla nükleer programlarına son vermiĢ, bazıları aĢamalı olarak nükleer enerji 

kullanımını bırakma kararı almıĢtır. Ancak hava kirliliği ve küresel ısınma gibi 

problemlerin gittikçe ağırlaĢmakta olması ve nükleer enerjinin; ucuz, temiz ve devamlılığı 

olan bir enerji kaynağı oluĢu dolayısıyla pek çok ülke bu kararını değiĢtirmiĢtir. Nükleer 

enerji kullanımı ile ilgili son dönemlerin en çarpıcı geliĢmelerinden biri de en son nükleer 

güç santralinin hizmete girdiği 1995 yılından sonra yeni santral inĢa etmeyen BirleĢik 

Krallık‟ın, 2013 yılının Ekim ayında Fransız ve Çinli ortaklarla yeni bir nükleer güç 

santralinin inĢasına yönelik bir anlaĢma imzalaması olmuĢtur. Günümüzde nükleer enerji 

birçok sanayileĢmiĢ ülkede ve Çin, Hindistan gibi hızla sanayileĢen ve artık dünya 

ekonomisine yön vermeye baĢlamıĢ olan ülkelerde kullanılmaktadır. Üstelik bugün 

Ürdün‟den ġili‟ye, BangladeĢ‟ten Endonezya‟ya kadar diğer birçok geliĢmekte olan 

ülkenin de nükleer programı vardır ve tüm bu ülkeler nükleer güç santrali sahibi olmaya 

yönelik çalıĢmalar yapmaktadır.   

 

Öte yandan son yıllarda enerji politikalarının belirlenmesinde çevrenin korunması faktörü 

daha önemli rol oynamaya baĢlamıĢtır. Petrol ve türevleri ile kömür gibi fosil yakıtların 

çevreye verdiği zararlar dünyada; hem nükleer enerji hem de güneĢ, rüzgâr ve jeotermal 

gibi yenilenebilir ve çevreyi kirletmeyen enerji kaynaklarına doğru bir yönelim 

baĢlatmıĢtır. Bu anlamda enerji politikalarının sürdürülebilir olması, yani bugünün 

ihtiyaçlarına karĢılık verirken gelecek kuĢakların ihtiyaç duyacağı kaynakları tüketmemesi 

ve çevreye zarar vermemesi gerekir. Nükleer enerjiye, kaza riski ve enerji üretimi sonrası 

ortaya çıkan radyoaktif atıkların uzun vadede ne olacağı gibi eleĢtiriler getirilmekle birlikte, 

günümüzün baĢlıca enerji üretim kaynakları olan fosil yakıtların, baĢta küresel ısınma 
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olmak üzere dünyamıza verdiği büyük zararlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının zayıf 

yönleri (ileride değinilecektir) düĢünüldüğünde, nükleer enerji kullanımı için 

“sürdürülebilir değildir” demek haksızlık olacaktır. Elbette “nükleer gücün kazanabileceği 

pazar payı, nükleer yakıtların ekonomik olarak elde edileceği rezerv miktarına, kullanılan 

kömür, petrol ve doğal gaz gibi birincil enerji kaynaklarının rezervlerine ve baĢta güneĢ 

olmak üzere yenilenebilir enerjiden yararlanmada kullanılacak olan geleceğin yeni 

teknolojilerine bağlıdır”
2
.       

 

“Ülke ekonomisinin tarımdan sanayiye geçmesi ve yaĢam düzeyinin hızla geliĢen 

sanayileĢmeye paralel olarak yükselmesi, ülkemizde elektrik enerjisine olan talebin hızla 

artmasına neden olmaktadır”
3
. Öte yandan Türkiye petrolde dıĢa bağımlılığın ve enerji 

fiyatlarındaki dalgalanmaların da uzun yıllardır mağdur ettiği bir ülkedir. Ülkemiz her yıl 

milyarlarca doları enerji ithal etmek için çeĢitli ülkelere ödemektedir. “Türkiye Ġstatistik 

Kurumu (TÜĠK) 2012 yılı verilerine göre en yüksek miktardaki ithalat kalemini oluĢturan 

enerji ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 11.1 artıĢla 60 milyar 113 milyon 692 bin dolara 

yükselmiĢtir”
4
. Öte yandan son yıllarda hızla geliĢen ve çeĢitlenen sanayisi; “2010 ve 2011 

yıllarında yakaladığı sırasıyla yüzde 9.2 ve 8.5 büyüme oranlarıyla büyüme hızında 

dünyada Çin Halk Cumhuriyeti‟nin ardından 2. sıraya, Avrupa‟da ise 1. sıraya yerleĢmiĢ 

ekonomisi”
5
 ile Türkiye‟nin enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. Hal böyle iken ucuz ve 

güvenilir enerjiye ulaĢma konusu Türkiye için daha da hayati bir önem arz eder olmuĢtur.   

 

Ülkemizde yakın geçmiĢte çeĢitli defalar nükleer enerji kullanımına yönelik hamleler 

yapılsa da hükümetler bu konuda kararlı bir duruĢ sergilememiĢ ve ancak 12 Mayıs 2010 

tarihinde Rusya Federasyonu ile Mersin ilinin Gülnar ilçesindeki Akkuyu mevkiinde bir 

Nükleer Güç Santrali‟nin kurulmasına yönelik anlaĢmanın imzalanması ile nükleer enerji 

                                                 
2 G. Kessler (2003). Nükleer fisyon reaktörleri. (Çev: Süleyman Sırrı Öztek), Ankara: EÜAġ Çevre-Yeni ve 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire BaĢkanlığı Yayınları, s.1.   
3 S. Ayhan (1989). Enerji sorunu alternatif enerji kaynaklari ve nükleer elektrik santralleri(Cilt-III). Ġzmir: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayınları, s.652. 
4 Türkiye, Dünyada İhracatını En Çok Artıran İkinci Ülke Oldu. http://kdk.gov.tr/sayilarla/turkiyenin-2012-

ihracat-verileri/12  (EriĢim Tarihi: 02.04.2013)  
5 Türk Ekonomisinin Genel Görünümü. http://www.mfa.gov.tr/turk-ekonomisindeki-son-gelismeler.tr.mfa  

(EriĢim Tarihi: 05.04.2013)  

http://kdk.gov.tr/sayilarla/turkiyenin-2012-ihracat-verileri/12
http://kdk.gov.tr/sayilarla/turkiyenin-2012-ihracat-verileri/12
http://www.mfa.gov.tr/turk-ekonomisindeki-son-gelismeler.tr.mfa
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kullanımı yolundaki kritik eĢik aĢılmıĢtır. Elbette Rusya ile imzalanan anlaĢma, ülkemizde 

nükleer enerji konusundaki tartıĢmaları yeniden alevlendirmiĢ ve konu basında geniĢ 

biçimde ve çeĢitli yönlerden ele alınmıĢtır. Aslında basınımızın nükleer enerjiye ilgi 

duyması 1986 yılındaki Çernobil Kazası ile baĢlamıĢtır denilebilir. Kazanın olduğu yıl, 

dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı‟nın Karadeniz çayının radyasyondan etkilenmediği 

mesajını vermek için kameralar önünde çay içmesi ile olay magazinel bir boyut da 

kazanmıĢ ve Türk kamuoyu bugüne kadar olayı belki de en çok bu enstantane ile 

hatırlamıĢtır.     

 

Genel olarak basının ve elbette bu bütünün bir parçasını oluĢturan yazılı basının, hedef 

kitlenin dikkatini çekebilmek için ele aldığı konuların sansasyonel ve ilginç yönlerini öne 

çıkarma eğiliminde olduğu bilinmektedir. Özellikle bilimsel konular söz konusu olduğunda 

ise okuyucunun sıkılmaması ve dikkatinin dağılmaması önemlidir. Bu nedenle, örneğin 

nükleer enerji konusunu basın sıklıkla, anlaĢılmayı zorlaĢtıracak bilimsel ve teknik 

detaylara girmek yerine; siyasi yönleriyle, sloganlarla ve insanların radyasyon konusundaki 

korku ve endiĢelerini kullanarak yansıta gelmiĢtir. Basının kamuoyu oluĢturmadaki güçlü 

etkisi düĢünüldüğünde, nükleer enerji kullanmaya baĢlama gibi, bir ülkenin geleceğine yön 

verecek önemli bir konuda atılan bir adımın, basında nasıl ele alındığı önem 

kazanmaktadır. Bu bağlamda “Akkuyu Nükleer Güç Santrali‟nin kurulmasına dair 

anlaĢmanın imzalanmasından sonra santral yazılı basında nasıl sunulmuĢtur?” sorusu 

çalıĢmanın problemini oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın problemi doğrultusunda önce küresel 

enerji politikalarına ve Türkiye‟nin enerji politikalarına kısaca bakılacak, daha sonra 

dünyada ve Türkiye‟de nükleer enerjinin tarihçesi ele alınacak; ardından nükleer güç 

santrallerinde elektrik üretimi teknolojik bakımdan kısaca incelenerek konunun teknik 

detayları verilecektir. Nükleer enerjinin diğer enerji kaynaklarıyla karĢılaĢtırılarak avantaj 

ve dezavantajlarının verilmesinden sonra ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili bilgiler 

verilecektir. Nükleer enerji kullanımına taraftar ve karĢı olanların görüĢleri ve savundukları 

düĢüncelerin verilmesini takiben, tüm dünyada tartıĢmalara neden olan nükleer atıkların ne 

olacağı konusu da iĢlenecek ve sonra, küresel ısınma ile enerji üretimi arasındaki bağlantı, 

nükleer enerji de konuyla ilintilendirilerek ele alınacaktır.   



 

6 

 

1.1.1.  Küresel enerji politikalarına kısa bir bakıĢ     

 

Enerji ihtiyacının karĢılanması artık tüm dünyada stratejik bir konu haline gelmiĢtir. Sanayi 

kuruluĢlarının ihtiyacının yanı sıra ülke halklarının günlük yaĢamlarını sağlıklı bir Ģekilde 

sürdürebilmeleri için yeterli enerjinin temini Ģarttır. Ülkelerin kalkınma politikalarında; 

enerji üretimi, dağıtımı ve tüketimi temelinde Ģekillenen enerji politikaları merkezi rol 

oynamakta; ucuz ve arz güvenliği sağlanmıĢ enerjinin temini hayati bir önem taĢımaktadır. 

SanayileĢmiĢ ülkeler enerji tüketiminde en büyük paya sahip olmakla birlikte; sanayileĢme 

ve kentleĢme eğiliminin hızlandığı Çin, Hindistan, Brezilya baĢta olmak üzere geliĢmekte 

olan ülkelerin enerji talebi de son yıllarda gittikçe artmaktadır. Dünya enerji üretiminde en 

büyük paya fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz) sahiptir ve bu durumun yakın gelecekte 

de süreceği düĢünülmektedir. Bu nedenle bugün için küresel enerji politikalarını bilhassa 

petrol ve doğal gaz yani fosil yakıtlar belirlemektedir. Dünya birincil enerji tüketimine 

kaynaklar açısından bakıldığında ise “2010 yılı rakamlarına göre petrolün yüzde 32 ile 

birinci, kömürün yüzde 28 ile ikinci ve doğal gazın yüzde 21 ile üçüncü sırada yer aldığı 

görülmekte”
6
 ve tüketimde de fosil yakıtların ağırlığı dikkat çekmektedir.   

 

“2012 yılı rakamlarına göre dünya ispatlanmıĢ petrol rezervlerinin yüzde 48.1‟inin ve doğal 

gaz rezervlerinin yüzde 38.4‟ünün bulunduğu Orta Doğu Bölgesi”
7
 ile yine petrol ve doğal 

gaz kaynakları bakımından zengin olan Hazar Denizi ve Orta Asya bölgeleri; en büyük 

küresel güç olarak enerji teminini ulusal güvenlik meselesi olarak gören ABD‟nin yanı sıra 

Rusya ve AB gibi küresel güç olma iddiasındaki güçlerin enerji kaynaklarına hâkim olma 

mücadelesinin merkezinde yer almaktadır. Bütün bunlara Orta Doğu‟da Türkiye, Ġran ve 

Ġsrail gibi bölgesel güçlerin varlığı ve Çin ile Hindistan‟ın Orta Asya‟ya giderek artan ilgisi 

de eklendiğinde, enerji alanındaki mücadelenin ne kadar karmaĢık olduğu daha net 

görülmektedir. Bu bağlamda küresel ya da bölgesel güç olarak tanımlanan bazı ülkelerin 

                                                 
6 Global and Russia Energy Outlook Up to 2040, s.2. http://www.eriras.ru/files/doklad-global-and-russian-

energy-outlook-until-2040.pdf (EriĢim Tarihi: 21.07.2013)   
7 BP Statistical Review of World Energy June 2012, s.6 ve 20. 

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Statistical-Review-

2012/statistical_review_of_world_energy_2012.pdf (EriĢim Tarihi: 02.05.2013)  

http://www.eriras.ru/files/doklad-global-and-russian-energy-outlook-until-2040.pdf
http://www.eriras.ru/files/doklad-global-and-russian-energy-outlook-until-2040.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Statistical-Review-2012/statistical_review_of_world_energy_2012.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Statistical-Review-2012/statistical_review_of_world_energy_2012.pdf
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enerji politikalarına yakından bakmak, küresel enerji politikalarını daha iyi anlamak 

açısından yararlı olacaktır.   

 

1.1.1.1.  ABD’nin enerji politikaları   

  

Dünyanın en geliĢmiĢ sanayisine ve en büyük ekonomisine sahip olan ABD‟nin enerji 

gereksinimi her yıl artmaktadır. “ABD enerji ihtiyacının büyük bölümünü petrol baĢta 

olmak üzere fosil yakıtlardan elde etmektedir”
8
. Bu ülkede sektörlere göre enerji tüketimi 

incelendiğinde “2011 yılı rakamlarına göre ulaĢım sektörünün yüzde 38 ile en çok enerji 

tüketen sektör olduğu görülmektedir. Onu yüzde 34‟le sanayi, yüzde 16 ile haneler ve 

yüzde 12 ile ticaret sektörü izlemiĢtir”
9
. Özellikle ulaĢım alanında kullandığı petrol 

konusunda ABD; iç ve dıĢ piyasalarda petrol ürünlerine olan talebin artması, fiyatlardaki 

değiĢkenlik ve kendi petrol kaynaklarının azalması gibi sorunlar yaĢamaktadır. ABD‟deki 

birincil enerji tüketimine, kullanılan yakıtlar açısından bakıldığında “2011 yılı verilerine 

göre petrol ve petrol ürünlerinin yüzde 36 ile en çok tüketilen enerji kaynağı olduğu 

görülmektedir. Doğal gaz yüzde 26 ve kömür yüzde 20 ile onu izlemektedir. Nükleer enerji 

ve yenilenebilir kaynaklar ise tüketimde yüzde 8‟er paya sahiptir”
10

. ABD‟nin ithal petrole 

olan bağımlılığının azaltılması konusu, geçmiĢten beri Amerikan siyasetçileri tarafından da 

çeĢitli defalar dile getirilmiĢtir. “BaĢkan Barack Obama, 2012 yılında baĢkanlığa ikinci kez 

adaylığı sırasında yaptığı bir açıklamada, ithal petrole bağımlılığın azaltılması gereğine 

iĢaret ederek, “2020‟ye kadar petrol ithalatımızı yarıya indirebiliriz” demiĢ ve bunun 

gerçekleĢtirilebilmesi için alınabilecek bazı tedbirleri gündeme getirmiĢtir”
 11

.   

 

Ġhtiyacı olan enerjiyi güvenilir ve ucuz bir Ģekilde elde etmeyi ve kaynak çeĢitliliğini 

sağlamayı bir ulusal güvenlik konusu olarak gören ABD bu doğrultuda, Orta Doğu petrol 

                                                 
8 Primary Energy Consumption by Source and Sector 2011. 

http://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/pecss_diagram.cfm (EriĢim Tarihi: 13.05.2013)  
9 AEO 2013 Early Release Overview, s.6. http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/0383er%282013%29.pdf 

(EriĢim Tarihi: 23.07.2013)    
10 AEO 2013 Early Release Overview, s.8. http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/0383er%282013%29.pdf 

(EriĢim Tarihi: 23.07.2013)   
11 J. Fahey. US Has Cut Oil Imports Under Obama (08.04.2013). http://news.msn.com/us/us-has-cut-oil-

imports-under-obama (EriĢim Tarihi: 13.05.2013)   

http://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/pecss_diagram.cfm
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/0383er%282013%29.pdf
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/0383er%282013%29.pdf
http://news.msn.com/us/us-has-cut-oil-imports-under-obama
http://news.msn.com/us/us-has-cut-oil-imports-under-obama
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ve doğal gaz kaynaklarının kontrolünü sağlamak için bölgeye 1. Körfez SavaĢı ve Irak‟ın 

iĢgalinde olduğu gibi askeri müdahalelerde bulunmaktan ve zaman zaman Basra 

Körfezi‟nde güç gösterilerine giriĢen Ġran‟a gözdağı vermekten de çekinmemektedir. Hazar 

Bölgesi ve Orta Asya‟ya yönelik politikalar da geliĢtiren ABD, bu bölgelerde Rusya‟nın 

güçlü etkisi ve etkin politikaları ile karĢılaĢmakta ve zorlanmaktadır. Ayrıca dünyanın en 

büyük petrol rezervlerinden birine ve hatırı sayılır miktarda doğal gaz rezervine sahip 

Venezuela da hem rezervlerinin büyüklüğü hem de ABD‟ye göreli yakınlığı nedeniyle 

Amerikan enerji politikalarında önemli bir yer tutmaktadır. “ABD elektrik enerjisi 

ihtiyacının yüzde 41.4‟ünü kömür, yüzde 25.8‟ini doğal gaz ve yüzde 19.7‟sini ise nükleer 

yakıtlı santrallerden elde etmektedir”
12

. Ancak kömür kaynakları açısından çok zengin olan 

ve bu yakıtı özellikle elektrik üretiminde yaygın biçimde kullanan ABD‟de, kömürün en 

çok karbondioksit salımı yapan yakıt olmasından dolayı, çevre ile ilgili endiĢeler de sıklıkla 

gündeme gelmektedir. Nükleer enerjiden geniĢ biçimde yararlanan ve dünyada en çok 

nükleer santrale sahip ülke olan ABD‟de; 40 yıllık lisans süreleri dolan nükleer santrallere 

20‟Ģer yıllık ek lisans süresi verilmekte, ayrıca daha ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir 

yeni nesil nükleer sistemlerin yapılması için çalıĢmalar da titizlikle yürütülmektedir.  

 

1.1.1.2.  AB’nin enerji politikaları    

  

Bugünkü Avrupa Birliği (AB)‟nin temelleri; Fransa, Batı Almanya, Ġtalya, Hollanda, 

Belçika ve Lüksemburg‟un bir araya gelerek 1951 yılında kurdukları Avrupa Kömür ve 

Çelik Birliği ile atılmıĢtır. Ġlerleyen yıllarda Avrupa Ekonomik Topluluğu adını alarak 

Avrupa ülkelerinin bütünleĢmesini sağlamaya yönelik yapısal değiĢiklikler geçiren Birlik, 

2009 yılından itibaren Avrupa Birliği adını almıĢ, yeni üyelerle geniĢlemesini yıllar içinde 

sürdürerek de 2013 yılı itibariyle 28 üyeye ulaĢmıĢ ve böylece Avrupa‟daki ülkelerin 

çoğunu kapsar hale gelmiĢtir. AB fikri temel olarak tüm üye ülkelerce kabul edilen 

hukuksal düzenlemelerle tek bir ortak pazar oluĢturmayı ve bu yapı içerisinde; insanların, 

malların, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaĢımını sağlamayı hedeflemektedir.  

                                                 
12 Electricity Supply , Disposition, Prices and Emissions, AEO2012 Reference case (full report). 

http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=AEO2013ER&subject=6-AEO2013ER&table=8-

AEO2013ER&region=0-0&cases=full2012-d020112c (Erişim Tarihi: 14.05.2013)     

http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=AEO2013ER&subject=6-AEO2013ER&table=8-AEO2013ER&region=0-0&cases=full2012-d020112c
http://www.eia.gov/oiaf/aeo/tablebrowser/#release=AEO2013ER&subject=6-AEO2013ER&table=8-AEO2013ER&region=0-0&cases=full2012-d020112c
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Öte yandan bir entegrasyon projesi olan AB‟de, söz konusu entegrasyonu sağlama amacına 

ulaĢabilmek için çok çeĢitli alanlarda ortak politikalar oluĢturulması gerekmektedir. Enerji 

politikaları da bu alanlardan biridir. Ne var ki üye ülkelerin ortak enerji politikalarında 

buluĢmasını sağlayacak karmaĢık yasal düzenlemelerin yapılması ise gerek üye ülke 

sayısının çokluğu gerekse her bir ülkenin; ağırlıklı olarak tükettiği enerji kaynağının türü, 

enerji pazarının yapısı ya da enerji temin kaynakları gibi kendi iç dinamikleri nedeniyle 

uzunca bir zamanı gerekli kılmaktadır. Birlik üyelerinin enerji politikaları konusunda ortak 

bir noktada buluĢması da iĢte bu nedenden dolayı kolay olamamaktadır.   

AB‟nin enerji politikalarını incelemeden önce bazı temel sayısal verilerin ortaya konması 

bu politikaların anlaĢılması açısından yararlı olacaktır. Kullanılan yakıtlar açısından 

AB‟nin birincil enerji tüketimi incelendiğinde, “2009 yılı rakamlarına göre petrolün yüzde 

36.7, doğal gazın yüzde 24.6, kömürün yüzde 15.8, nükleer enerjinin yüzde 13.6 ve 

yenilenebilir kaynakların yüzde 9 paya sahip olduğu görülmektedir”
13

. Bu rakamlar AB 

enerji tüketiminde petrol ve doğal gazın mutlak ağırlığını göstermektedir. AB‟de sektörlere 

göre enerji tüketimine bakıldığında ise, “2010 yılı rakamlarına göre ulaĢımda kullanımın 

yüzde 31.7, hanelerdeki kullanımın yüzde 26.7, sanayideki kullanımın yüzde 25.3 ve 

hizmetlerdeki kullanımın ise yüzde 13.2 paya sahip olduğu görülmektedir”
14

. AB‟nin enerji 

politikalarından bahsederken ilk ortaya konması gereken nokta; petrol ve doğal gaz 

açısından mutlak dıĢa bağımlılıktır. AB petrol ve doğal gaz konusunda kendine yetmekten 

uzaktır. Üstelik Kuzey Denizi‟ndeki zaten ihtiyacı karĢılamaktan uzak olan petrol ve doğal 

gaz rezervlerinin de yakın gelecekte tükeneceği ve dıĢa bağımlılığın daha da artacağı 

tahmin edilmektedir. AB enerji politikalarının ilk ayağını da bu gerçekten hareketle, 

öncelikle enerji ithalat kaynaklarının çeĢitlendirilmesi ve arz güvenliğinin sağlanması 

oluĢturmaktadır. Birlik bu amaçla alternatif petrol ve doğal gaz boru hatlarının inĢasını 

sağlamaya çalıĢmaktadır. Ġkinci olarak rekabetçi ve Ģeffaf bir enerji iç piyasasının 

                                                 
13 Primary Energy Consumption by Fuel. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/primary-

energy-consumption-by-fuel/primary-energy-consumption-by-fuel-7 (EriĢim Tarihi: 25.07.2013)   
14 Final Energy Consumption EU 27 2010. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Final_energy_consumption,_EU-

27,_2010_%281%29_%28%25_of_total,_based_on_tonnes_of_oil_equivalent%29.png&filetimestamp=2012

1012130317 (EriĢim Tarihi: 27.07.2013)   

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/primary-energy-consumption-by-fuel/primary-energy-consumption-by-fuel-7
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/primary-energy-consumption-by-fuel/primary-energy-consumption-by-fuel-7
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kurulması amaçlanmaktadır. Çevrenin korunması ise AB çevre politikalarının son ayağını 

oluĢturmaktadır.  

 

“2011 yılı rakamlarına göre AB elektrik üretiminin yüzde 27‟si nükleer, yüzde 25‟i kömür, 

yüzde 24‟ü doğal gaz ve yüzde 21‟i ise yenilenebilir enerji kaynaklıdır”
15

. Bu rakamlara 

bakıldığında AB‟nin elektrik enerjisi üretiminde kaynak çeĢitliliği sağladığı görülmekte ve 

nükleer enerjinin AB elektrik üretiminde ilk sırada yer alıĢı dikkat çekmektedir. “2012 yılı 

itibariyle 132 nükleer güç santralinin bulunduğu AB‟de, nükleer güç santralleri toplam 

elektrik üretiminin yaklaĢık 1/3‟ünü gerçekleĢtirmektedir”
16

. Ancak bu veri nükleer 

enerjinin AB içerisinde genel olarak kabul gördüğü anlamına gelmemelidir. Birlik, nükleer 

enerji kullanımı konusunda bölünmüĢ durumda olup, ortak bir nükleer politikadan 

yoksundur ve üye ülkeler birbirinden çok farklı tutumlar içerisindedir. Fransa, Belçika ve 

Slovakya gibi ülkeler nükleer enerjiden ileri derecede yararlanırken; Ġtalya, Avusturya, 

Danimarka ve Ġrlanda Cumhuriyeti gibi ülkelerin nükleer güç santrali yoktur. AB‟nin en 

büyük ekonomisi olan Almanya ise nükleer enerjiyi aĢamalı olarak terk edeceğini 

açıklamıĢtır. Elbette enerji açığı oluĢturmadan nükleer enerjinin devre dıĢı bırakılması 

ancak yerine yeni bir kaynağın konmasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle özellikle 

Fukushima nükleer kazasından sonra alevlenen tüm tartıĢmalara rağmen, Almanya‟da 

nükleer enerjinin daha uzun yıllar kullanılması kaçınılmaz görünmektedir.  

 

1.1.1.3.  Rusya Federasyonu’nun enerji politikaları   

  

GeniĢ topraklara ve çok sayıda etnik gruptan oluĢan bir nüfusa sahip olan Rusya tarih 

boyunca; ulusal birliğini korumak, komĢu olduğu bölgeler üzerinde etkili olarak buralardan 

kendisine yönelebilecek tehditleri bertaraf etmek ve küresel güçlere karĢı denge 

oluĢturabilmek amacıyla güvenlik temelli politikalar izlemiĢtir ve halen izlemektedir. 

Rusya sahip olduğu zengin doğal kaynakları ve büyük askeri gücü, bu politikalar 

                                                 
15 Energy Markets in The European Union in 2011, s.14. 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/20121217_energy_market_2011_lr_en.pdf (Erişim Tarihi: 

04.06.2013)   
16 Nuclear Energy in The EU. http://www.ensreg.eu/members-glance/nuclear-eu (EriĢim Tarihi: 27.07.2013)   

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/20121217_energy_market_2011_lr_en.pdf
http://www.ensreg.eu/members-glance/nuclear-eu
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paralelindeki amaçlarını gerçekleĢtirebilmek için Çarlık ve Sovyet dönemlerinde olduğu 

gibi bugün de kullanmaktadır. Aslında enerji 20. yüzyıl baĢlarından beri Rusya‟nın ihracat 

gelirleri içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum günümüzde iyice belirginleĢmiĢ 

ve enerji; hem ülke içi istikrarın sağlanması yolunda çok önemli bir araç, hem de Rus dıĢ 

politikasının baĢlıca kozu ve dayanağı durumuna gelmiĢtir.    

  

Finlandiya‟dan Japon Denizi‟ne kadar uzanan uçsuz bucaksız topraklarındaki geniĢ 

kaynaklarıyla Rusya, büyük bir enerji ihracatçısı olup, “2012 yılı rakamlarına göre dünya 

ispatlanmıĢ petrol rezervlerinin yüzde 5.3‟üne, doğal gaz rezervlerinin yüzde 21.4‟üne ve 

kömür rezervlerinin yüzde 18.2‟sine tek baĢına sahiptir”
17

. Elindeki bu büyük gücü dıĢ 

politikada çok etkili bir araç olarak kullanan Rusya, enerji politikalarını uluslararası enerji 

piyasalarına yön verme amacına yönelik olarak kurmaktadır. Rusya bu doğrultuda 

çevresindeki ülkelerle -bazen ödünler de vererek- hem doğal gaz ve petrol satıĢı hem de 

boru hatları konusunda yakın iliĢkiler geliĢtirmekte ve enerji piyasalarındaki 

belirleyiciliğini gittikçe pekiĢtirmektedir. Bu noktada, örneğin A.B.‟nin “2007 rakamlarına 

göre petrol ithalatının yüzde 32.6‟sını ve doğal gaz ithalatının ise yüzde 38.7‟sini 

Rusya‟dan gerçekleĢtirdiği”
18

 göz önüne alınırsa Rusya‟nın enerji piyasalarındaki yeri daha 

iyi anlaĢılacaktır. Rusya için enerji nakil hatları hayati öneme sahiptir. Rusya, özellikle son 

yıllarda en büyük müĢterisi olan AB ülkelerine giden petrol ve doğal gaz nakil hatlarının 

geçtiği transit ülkeler olan Ukrayna ve Belarus ile yaĢadığı anlaĢmazlıklardan dolayı yeni 

nakil hatlarının arayıĢına girmiĢtir. Bu amaçla Rusya öncelikle Türkiye ile Karadeniz‟in 

altından geçecek Güney Akım doğal gaz boru hattının inĢası için anlaĢmıĢtır. Baltık 

Denizi‟nin altından geçecek Kuzey hattı ile de petrolü doğrudan Avrupalı müĢterilerine 

ulaĢtırmayı amaçlayan Rusya, böylece Ukrayna ve Belarus‟un deyim yerideyse 

kaprislerinden kurtulmuĢ bulunacak ve enerji nakil güvenliğini sağlamıĢ olacaktır. Öte 

yandan Rusya, enerji pazarındaki müĢterilerini çeĢitlendirme çabası içerisindedir. Bu amaç 

                                                 
17 BP Statistical Review of World Energy June 2012, s.6 ve 20. 

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Statistical-Review-

2012/statistical_review_of_world_energy_2012.pdf (EriĢim Tarihi: 07.06.2013)    
18 Energy Dialogue EU-Russia The Tenth Progress Report November 2009, s.4 ve 5. 

http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress10_en.pdf (EriĢim 

Tarihi: 07.06.2013)    

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Statistical-Review-2012/statistical_review_of_world_energy_2012.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Statistical-Review-2012/statistical_review_of_world_energy_2012.pdf
http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress10_en.pdf
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doğrultusunda Rusya özellikle, büyük miktarda enerji ihtiyacı olan Doğu Asya ülkeleri ile 

enerji anlaĢmaları yapmakta ve bu ülkelere uzanan boru hatları inĢa etmektedir. Bütün 

bunlara ek olarak, aynı zamanda büyük bir nükleer güç olan Rusya, nükleer santral 

teknolojisi ihracında da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.  

 

Rusya‟nın enerji tüketimine ise sektörler açısından bakıldığında, “2009 yılı rakamlarına 

göre sanayi sektörünün toplam enerji tüketiminin yüzde 45‟ini gerçekleĢtirdiği görülmekte, 

onu yüzde 40‟lık bir tüketim ile haneler, hizmetler ve tarımın toplamı ve yüzde 15‟lik bir 

tüketim ile ulaĢım sektörünün izlediği görülmektedir”
19

. Gerçi Rusya enerji sektörü, geri 

kalmıĢ üretim ve dağıtım sistemi nedeniyle önemli bir verimsizlik ve kaçak problemiyle 

karĢı karĢıyadır ancak ülke kaynaklarının büyüklüğü bu sorunun hissedilmesini 

önlemektedir. Bununla birlikte enerji verimliliğini artırmak, Rusya‟nın enerji politikaları 

içinde ciddi ve öncelikli bir yere sahiptir. Rusya‟nın elektrik üretimine kaynaklar açısından 

bakıldığında, “2009 yılı rakamlarına göre üretilen toplam elektriğin yüzde 49‟unun doğal 

gaz, yüzde 18‟inin hidrolik, yüzde 17‟sinin nükleer ve yüzde 15‟inin kömür kaynaklı 

olduğu görülmektedir”
20

. Sonuç olarak bugün ve yakın gelecekte kaderi enerji tarafından 

çizilecek gibi görünen Rusya açısından temel sorun, enerji fiyatlarına aĢırı bağımlılıktır ve 

bu durum ülkenin geleceği açısından ister istemez bir belirsizlik yaratmaktadır.    

 

1.1.1.4.  Çin Halk Cumhuriyeti’nin enerji politikaları   

  

Son yıllarda yakaladığı yüksek büyüme hızı ile Japonya‟yı geride bırakarak, A.B.D.‟nin 

ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelen, enerji tüketiminde ise A.B.D.‟yi 

geçerek dünyanın en çok enerji tüketen ülkesi konumuna gelen Çin‟in enerji ihtiyacı, 

gerçekleĢtirmekte olduğu müthiĢ sanayileĢme ve kentleĢme hamlesinin bir sonucu olarak 

artmaya devam etmektedir. “2012 yılı rakamları incelendiğinde Çin‟in birincil enerji 

                                                 
19 Russia Energy Efficiency Report, s.2.  

http://www05.abb.com/global/scot/scot316.nsf/veritydisplay/5fe3ef5f71dab20cc1257864005185df/$file/russi

a.pdf (EriĢim Tarihi: 22.07.2013)  
20 Russia Energy Efficiency Report, s.3.  

http://www05.abb.com/global/scot/scot316.nsf/veritydisplay/5fe3ef5f71dab20cc1257864005185df/$file/russi

a.pdf (EriĢim Tarihi: 22.07.2013)   

http://www05.abb.com/global/scot/scot316.nsf/veritydisplay/5fe3ef5f71dab20cc1257864005185df/$file/russia.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot316.nsf/veritydisplay/5fe3ef5f71dab20cc1257864005185df/$file/russia.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot316.nsf/veritydisplay/5fe3ef5f71dab20cc1257864005185df/$file/russia.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot316.nsf/veritydisplay/5fe3ef5f71dab20cc1257864005185df/$file/russia.pdf
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kullanımının yüzde 70.4 gibi önemli bir kısmının kömür kaynaklı olduğu, onu yüzde 17.7 

ile petrolün, yüzde 6 ile hidroelektriğin ve yüzde 4.5 ile doğal gazın izlediği 

görülmektedir”
21

. Bu rakamlara bakıldığında Çin‟in birincil enerji kullanımında fosil 

yakıtların sahip olduğu yüksek pay dikkat çekmektedir. Elektrik üretiminde kullanılan yakıt 

tipleri incelendiğinde de benzer bir durum göze çarpmaktadır. ġöyle ki “2007 yılında 

Çin‟de üretilen elektriğin yüzde 83.2‟si (çoğu kömür olmak üzere) fosil yakıt, yüzde 15‟i 

ise (çoğu hidrolik olmak üzere) yenilenebilir yakıt kaynaklı olarak gerçekleĢmiĢtir”
22

. 

Dünyanın en zengin kömür kaynaklarına sahip olan Çin, kömür kadar olmasa da petrol ve 

doğal gaz kaynaklarına da sahiptir ancak bu ikisinin üretiminde kendi kendine yeterli 

değildir. Üstelik ekonomik büyümesini bu hızla sürdürmesi halinde Çin, önümüzdeki 

yıllarda çok daha büyük miktarlarda petrol ve doğal gaz ithal etmek zorunda kalacaktır. 

Evet kömür bugün Çin ekonomisi için büyük önem taĢımaktadır ancak kömürün birincil 

enerji kullanımından aldığı pay yavaĢça azalmaktayken petrol ile doğal gazın payı 

artmaktadır. Çin‟in özellikle petrol tüketimindeki artıĢ dikkat çekicidir. Söz konusu artıĢın 

en önemli sebebi ise ülkenin zenginleĢmesine paralel olarak hızla artan motorlu araç 

kullanımıdır. “Çin ABD‟nin ardından dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesidir”
23

 ve 

petrol ihtiyacındaki artıĢ Çin‟in enerji politikalarını Ģekillendirmektedir.  

 

Enerji arzının güvenliğini sağlamaya yönelik olarak çalıĢmalar yürüten Çin, bu amaç 

doğrultusunda Asya-Pasifik Bölgesi, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ile petrol ve doğal 

gaz arama, çıkarma ve iĢlemeye yönelik olarak anlaĢmalar yapmıĢtır. KomĢusu olan petrol 

ve doğal gaz zengini Orta Asya bölgesine de büyük ilgi duyan ve iĢbirliği arayıĢları içinde 

olan Çin, bu bölgenin kendisi için taĢıdığı önemin farkında olup Türkmenistan-Çin Doğal 

Gaz Boru Hattı gibi projeleri hayata geçirmektedir. Çin, ġanghay ĠĢbirliği Örgütü‟nü 

birlikte kurduğu Rusya‟dan da önemli miktarda enerji ithalatı yapmakta ve bu ülke ile de 

                                                 
21 The Ultimate Guide to China’s Voracious Energy Use. http://www.businessinsider.com/china-energy-use-

2012-8?op=1 (EriĢim Tarihi: 28.07.2013)  
22 Electricity Production by Fuel. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/electricity-production-

by-fuel-1/electricity-production-by-fuel-assessment-1 (EriĢim Tarihi: 29.07.2013)   
23 Total Petroleum Consumption. 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=5&aid=2&cid=regions,&syid=2011&eyid=

2012&unit=TBPD (EriĢim Tarihi: 28.07.2013)   

http://www.businessinsider.com/china-energy-use-2012-8?op=1
http://www.businessinsider.com/china-energy-use-2012-8?op=1
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/electricity-production-by-fuel-1/electricity-production-by-fuel-assessment-1
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/electricity-production-by-fuel-1/electricity-production-by-fuel-assessment-1
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=5&aid=2&cid=regions,&syid=2011&eyid=2012&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=5&aid=2&cid=regions,&syid=2011&eyid=2012&unit=TBPD
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enerji iĢbirliği anlaĢmaları imzalamaktadır. Bu anlaĢmalardan birisi Mart 2013‟te 

Moskova‟da imzalanan ve Rusya ile Çin‟in, henüz keĢfedilmemiĢ büyük petrol rezervleri 

barındırdığı tahmin edilen Kuzey Buz Denizi‟nde birlikte petrol araması yapmasını 

öngören anlaĢmadır. Çin‟in enerji politikaları ele alınırken gözden kaçırılmaması gereken 

bir nokta da yüksek oranda karbon salımına neden olan kömürün yoğun kullanımının 

yarattığı çevre sorunlarıdır. Çin bu nedenle enerji tasarrufunun yanı sıra, yenilenebilir 

kaynaklar ve nükleer enerji kullanımının geliĢtirilmesi konusunda çalıĢmalar yapmaktadır. 

“2012 yılı rakamlarına göre 18 nükleer santralin iĢletimde olduğu”
24

 Çin‟de, bir yandan 

yeni santraller açılarak nükleer kapasitenin artırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılmakta, 

diğer yandan da nükleer santral tasarım ve inĢasında ülkenin kendi kendine yeter hale 

gelmesine yönelik projeler yürütülmektedir.           

 

1.1.1.5.  Hindistan’ın enerji politikaları    

  

Dev bir nüfusa sahip olan ve yakaladığı yüksek büyüme oranlarıyla dünyanın en büyük 

ekonomileri arasına Ģimdiden giren Hindistan‟ın enerji ihtiyacı da bu büyümenin bir sonucu 

olarak yıldan yıla artmaktadır. “2010 yılı rakamlarına göre Hindistan‟ın birincil enerji 

tüketiminin yüzde 53‟ü kömür, yüzde 30‟u petrol ve yüzde 11‟i doğal gaz olarak 

gerçekleĢmiĢ, yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerji ise tüketimin yüzde 6‟sını birlikte 

oluĢturmuĢtur”
25

. Kömür bir yana bırakılırsa (ki onun da bir bölümü ithal edilmektedir), 

ihtiyacına kıyasla sınırlı fosil yakıt kaynaklarına sahip olması dolayısıyla Hindistan; petrol 

ve doğal gaz ithalatına bütçesinden önemli miktarlar ayırmaktadır. Gerçi “ülke içinde çeĢitli 

enerji kaynakları bulunmaktadır ancak bunlardan bazılarının rezervleri sınırlıdır (örneğin 

petrol), bazılarının rezervleri ise jeolojik ve teknik açıdan çıkarılması zor olan bölgelerdedir 

(örneğin kömür)”
26

. Hindistan bu nedenle yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerjiden 

                                                 
24 IAEA PRIS Country Statistics China, People’s Republic of. 

http://www.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN (EriĢim Tarihi: 09.06.2013)  
25 Country Gas Profiles: India. http://www.energydelta.org/mainmenu/energy-knowledge/country-gas-

profiles/india (EriĢim Tarihi: 01.08.2013)   
26 S. Luthra. India’s Energy Policy and Electricity Production An Interview with Charles Ebinger 

(26.10.2011). http://www.nbr.org/research/activity.aspx?id=181#.UhWl4H_IXDQ (EriĢim Tarihi: 

02.08.2013)     

http://www.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN
http://www.energydelta.org/mainmenu/energy-knowledge/country-gas-profiles/india
http://www.energydelta.org/mainmenu/energy-knowledge/country-gas-profiles/india
http://www.nbr.org/research/activity.aspx?id=181#.UhWl4H_IXDQ
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mümkün olduğunca çok yararlanmaya çalıĢmaktadır ki elektrik üretiminde yenilenebilir 

kaynakların sahip olduğu yüksek pay da bu eğilimi göstermektedir. Hindistan “2012 yılı 

rakamlarına göre elektrik enerjisinin yüzde 54‟ünü kömür, yüzde 21‟ini hidroelektrik, 

yüzde 11‟ini yenilenebilir ve yüzde 10‟unu doğal gaz kaynaklı olarak elde etmektedir”
27

. 

Nükleer enerjiden de gelecekte daha çok yararlanmayı planlayan Hindistan‟da, “2012 yılı 

rakamlarına göre 20 nükleer santral faaliyette bulunmakta olup 7 tanesi ise inĢa 

halindedir”
28

. Son yıllarda enerji arz güvenliğini sağlayabilmek için yeni arayıĢlar içine 

giren Hindistan, bu doğrultuda Güney Amerika‟nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi 

Venezuela ile petrol ve gaz arama yapmak üzere anlaĢma imzalamıĢ, Orta Asya ve 

Afrika‟da petrol ve doğal gaz yatırımları yapmaya giriĢmiĢtir.  

 

1.1.1.6.  Japonya’nın enerji politikaları    

  

Dünyanın 3. büyük ekonomisi olan teknoloji devi Japonya, küresel bazda en çok enerji 

tüketen ülkelerden biridir. Yoğun enerji ihtiyacına karĢın hiç petrol ve doğal gazı olmayan, 

kömür kaynakları da yok denecek kadar az olan Japonya, büyük miktarlarda enerji ithal 

etmek zorunda kalmaktadır. “2011 yılı rakamlarına göre Japonya‟nın ithal ettiği petrolün 

yüzde 82‟sini Körfez ülkelerinden temin ettiği, buna karĢın doğal gazda kaynak çeĢitliliğini 

sağladığı görülmektedir”
29

. “2010 yılı rakamlarına göre Japonya birincil enerji tüketiminin 

yüzde 42‟si petrol, yüzde 22‟si kömür, yüzde 18‟i doğal gaz ve yüzde 13‟ü nükleer 

kaynaklı olarak gerçekleĢmiĢtir”
30

. Fosil yakıtların birincil enerji tüketimindeki ağırlığı, 

Japonya için arz güvenliğini öncelikli konu haline getirmektedir. 2011 yılında Fukushima 

nükleer santralinde meydana gelen kazaya kadar, elektrik üretiminde nükleer gücü önemli 

oranda kullanan ve önümüzdeki yıllarda bunu daha da artırmayı planlayan Japonya, bu 

                                                 
27 India Energy Book 2012, s.55. http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/ieb2012.pdf (Erişim 

Tarihi: 12.06.2013)   
28 IAEA PRIS Country Statistics India.  

http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=IN (EriĢim Tarihi: 12.06.2013)   
29 EIA Country Analysis Briefs Japan, s.5 ve 8. 

http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/cabs/Japan/pdf.pdf (EriĢim Tarihi: 13.06.2013)    
30 EIA C.A.B.J, s.2. http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/cabs/Japan/pdf.pdf (EriĢim Tarihi: 

04.08.2013)    

http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=IN
http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/cabs/Japan/pdf.pdf


 

16 

 

olaydan sonra ülkede baĢlayan güvenlik tartıĢmaları ve toplumda oluĢan kaygılar nedeniyle 

diğer kaynaklara ağırlık vermeye baĢlamıĢtır.                                                                               

 

1.1.2.  Türkiye’nin enerji politikalarına kısa bir bakıĢ       

 

Son yıllarda gerçekleĢtirdiği büyük ekonomik atılıma paralel olarak enerji talebi de hızla 

artan Türkiye, baĢta petrol ve doğal gaz olmak üzere enerji ihtiyacının büyük bölümünü 

dıĢarıdan karĢılayan bir ülkedir. Kaynaklar açısından Türkiye‟nin birincil enerji tüketimine 

bakıldığında “2010 yılı rakamlarına göre yüzde 32 ile doğal gazın ilk sırayı aldığı, onu 

yüzde 31 ile kömürün ve yüzde 27 ile petrolün izlediği görülmektedir”
31

. Nihai enerji 

tüketimine sektörler açısından bakıldığında ise Türkiye‟de “2009 yılı rakamlarına göre 

enerjinin yüzde 37‟sinin konut ve hizmetlerde, yüzde 32‟sinin sanayide, yüzde 20‟sinin 

ulaĢtırmada ve yüzde 6‟sının tarımda kullanıldığı görülmektedir”
32

. “2011 yılı geçici 

rakamlarına göre Türkiye, elektrik üretiminin yüzde 44.7‟sini doğal gaz, yüzde 22.8‟ini 

hidrolik, yüzde 18.2‟sini yerli kömür, yüzde 10‟unu ithal kömür, geri kalan bölümünü ise 

yenilenebilir kaynaklar ve sıvı yakıt kaynaklı santrallerden elde etmektedir”
33

ki bu 

rakamlar elektrik üretiminde de önemli oranda dıĢa bağımlılığı göstermektedir.   

 

Türkiye geliĢtirdiği projelerle ileride enerji ihtiyacını karĢılamada ortaya çıkabilecek 

sorunları gidermeye çalıĢmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, yerli kaynakların 

değerlendirilmesi çalıĢmaları yürütülmekte; kömür ile hidrolik, rüzgâr ve jeotermal gibi 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeler geliĢtirilmektedir. Türkiye kendi 

toprakları ve denizlerindeki petrol ve doğal gaz aramalarını, dünyanın önemli petrol 

Ģirketlerinin de destekleriyle, artırarak sürdürmekte ayrıca; yeni petrol ve doğal gaz boru 

hatları inĢa edilmesi için çalıĢmalar yürütmektedir. Türkiye enerji politikaları genel olarak 

                                                 
31 Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü, s.12. 

http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Dunyada_ve_Turkiyede_Enerji_Gorunumu.pdf (EriĢim Tarihi: 

07.08.2013)   
32 İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı, s.17. 

http://web.ogm.gov.tr/diger/iklim/Dokumanlar/RAPORLAR/%C4%B0DEP.pdf  (EriĢim Tarihi: 07.08.2013)  
33 EÜAŞ Elektrik Üretim Sektör Raporu 2011, s.10.  

http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Sektor_Raporu_EUAS_2011.pdf (EriĢim Tarihi:17.06.2013)   

http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Dunyada_ve_Turkiyede_Enerji_Gorunumu.pdf
http://web.ogm.gov.tr/diger/iklim/Dokumanlar/RAPORLAR/%C4%B0DEP.pdf
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Sektor_Raporu_EUAS_2011.pdf
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“kaynak ülke ve güzergah çeĢitliliğine gidilmesini, enerji karıĢımında yenilenebilir 

enerjinin payını artırırken nükleer enerjiden de yararlanılmaya baĢlanmasını, enerji 

verimliliğinin artırılmasına yönelik çalıĢmalarda bulunulmasını ve aynı zamanda 

Avrupa‟nın enerji güvenliğine katkıda bulunulmasını”
34

 amaçlamaktadır. Elbette bütün 

bunların yanında, enerji zengini bir ülke olmamasına rağmen Türkiye, dünya kanıtlanmıĢ 

petrol ve doğal gaz kaynaklarının büyük bölümüne sahip bölgelere komĢu olması 

nedeniyle, enerji nakil hatlarının geçtiği bir ülke olarak enerji pazarında önemli bir rol 

oynama Ģansına sahiptir. Üstelik petrol ve doğal gaz zengini ülkelerin çoğuyla olan tarihi 

ve kültürel bağlarının, Türkiye‟nin bu rolü oynamasına yardımcı bir etken olabileceğini 

söylemek de yanlıĢ olmayacaktır.                        

 

1.1.3.  Dünyada ve Türkiye’de nükleer enerjinin tarihçesi    

 

 “1896 ġubat ayında Fransız bilgini Henri Becquerel ve asistanı Marie Curie ikilisinin 

radyoaktiviteyi mutlu bir rastlantı sonucu keĢfetmiĢ olmaları nükleer çağa uzanan yolda 

baĢlangıcı simgeleyen bir kilometre taĢıdır”
35

. Daha sonraki yıllarda Ernest Rutherford ve 

Niels Bohr tarafından yapılan çalıĢmalar atomun yapısı hakkında daha geniĢ bilgi 

edinilmesini sağlamıĢ ve atom modeli ortaya konmuĢtur. Buna göre atom, merkezdeki artı 

yüklü çekirdek ve onun çevresinde dönen eksi yüklü elektronlardan oluĢmaktadır ve enerji 

elde etmek için çekirdeğe müdahalede bulunulması gerekmektedir. Elbette Albert 

Einstein‟in 20. yüzyılın henüz baĢlarında ortaya koyduğu ve maddenin enerjiye 

dönüĢebileceğini savunan kuramı da nükleer enerji çalıĢmalarında önemli bir yol gösterici 

olmuĢtur. Nihayet James Chadwick‟in 1932 yılında elektriksel açıdan nötr yani yüksüz olan 

nötronu keĢfetmesiyle atomun yapı taĢları tamamen bilinir hale gelmiĢtir. Frederic Joliot-

Irene Curie çifti 1934‟te yapay radyoaktiviteyi bulmuĢtur. Ġtalyan fizikçi Enrico Fermi  ve 

ekibi tarafından Ġtalya‟da baĢlatılıp; Almanya‟da Otto Hahn, Lise Meitner ve Fritz 

Strassmann ile devam eden fisyon yani atomun parçalanması çalıĢmaları, nükleer enerjiye 

giden yolda bilim dünyasına önemli kazanımlar sağlamıĢtır. Bu arada küçük bir hatırlatma 

                                                 
34 Türkiye’nin Enerji Stratejisi. http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa (EriĢim Tarihi: 

18.06.2013)   
35 N.Özden (1983). Nükleer çağın ilk 40 yılı (Cilt-1). Ġstanbul: Ġ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü Yayınları, s.3.   

http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa
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yapmak yararlı olacaktır. ġöyle ki 1930‟ların sonları bilindiği üzere hızla Ġkinci Dünya 

SavaĢı‟na gidilen yıllardır ve atom çalıĢmalarının özellikle yoğunlaĢtığı Almanya‟da 

Naziler iktidardadır. Nazi iktidarının uygulamaları ise gerek Musevi gerekse Musevi 

olmayan Alman bilim adamlarını huzursuz ederek isteksizliğe sürüklemiĢ ve ayrıca Alman 

bilim adamlarının kendi aralarındaki çekiĢmeler de atom çalıĢmalarının Almanya‟da bir 

sonuca ulaĢmasını engellemiĢtir. Nihayet 1942 yılında artık ABD‟ye göç etmiĢ olan Ġtalyan 

Fizikçi Enrico Fermi ve kendisi gibi Avrupa‟dan kaçmıĢ bilim adamlarından oluĢan ekibin 

ilk zincirleme reaksiyonu gerçekleĢtirmesiyle nükleer çağ baĢlamıĢtır.  

1940‟lı yılların ilk yarısı Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın tüm hızıyla sürdüğü yıllardır ve savaĢan 

taraflar, kendilerine mutlak bir üstünlük sağlayacak atom silahını geliĢtirmek için var 

güçleriyle çalıĢmaktadırlar. Bu nedenle nükleer enerjiden yararlanmak için yapılan ilk 

çalıĢmalar tamamen atom bombası yapmak için olmuĢtur. Sonunda 1945 yılının Temmuz 

ayında ABD‟nin New Mexico eyaletinin, yerleĢim merkezlerine uzak ve çöllük bir 

yöresinde ilk atom bombası denemesi baĢarıyla yapılmıĢtır. ABD‟nin atom bombasına 

sahip olması beklenen sonucu vermiĢ ve atom bombası, Almanya‟nın Nisan 1945‟teki 

tesliminin ardından Pasifik Cephesi‟nde direnmeyi ısrarla sürdüren Japonya üzerinde; 6 

Ağustos 1945‟te HiroĢima ve 9 Ağustos 1945‟te Nagasaki kentleri üzerinde patlatılmak 

suretiyle kullanılarak Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın bitirilmesini sağlamıĢtır.  

 

Nükleer teknolojinin barıĢçıl amaçlarla, güvenli biçimde ve insanlığın refahı için 

kullanımını sağlamak, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında uluslararası toplumun temel 

kaygılarından biri olmuĢtur. Bu nedenle sivil nükleer teknoloji kullanımını her yönüyle 

düzenlemeye ve denetlemeye yönelik çeĢitli küresel, bölgesel ve ulusal yapılar 

oluĢturulmuĢtur. Bunların Ģüphesiz en önemlisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 

(IAEA)‟dır. 1956 yılında kurulan ve BirleĢmiĢ Milletler (BM)‟e bağlı hükümetler arası 

bağımsız bir organizasyon olan IAEA‟nın temel görevleri nükleer enerjinin barıĢçıl 

kullanımını desteklemek ve sivil nükleer tesislerin güvenlik denetimini yapmaktır. 

Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)‟ne üye ülkelerin oluĢturduğu Nükleer 

Enerji Ajansı (NEA), barıĢçıl amaçlı nükleer enerjinin güvenli, çevre dostu ve ekonomik 

kullanımı konusunda üye ülkelere bilimsel, teknolojik ve yasal destek vermeyi ve üyeler 
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arası iĢbirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 

ise yasal olarak bir AB örgütü olmamasına rağmen, hem bütün EURATOM üyelerinin aynı 

zamanda AB üyesi ülkeler olması hem de iĢleyiĢinin AB kurumları tarafından yürütülmesi 

nedeniyle AB‟nin nükleer enerji örgütü gibi görev yapmaktadır. 1958 yılında kurulan 

EURATOM‟un temel amaçları üye ülkelerin barıĢçıl nükleer araĢtırmalarını koordine 

etmek, topluluk üyelerinin nükleer malzemelere düzenli ve adil biçimde ulaĢmalarını 

sağlamak, üye ülkelerde güvenlik denetimleri yapmak ve topluluk içinde üretilen kullanım 

fazlası nükleer enerjinin dıĢ ülkelere satılmasını organize etmektir.         

Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra nükleer teknolojinin elektrik üretimi, tıp ve endüstri gibi 

alanlarda barıĢçıl amaçlarla kullanımı yaygınlaĢmıĢ olup, nükleer santraller aracılığıyla 

elektrik enerjisi elde etme çabaları 1950‟lerden itibaren hız kazanmıĢtır. Bu dönemde 

“nükleer enerjinin ana kaynağı olan uranyum üretiminin, geliĢen teknolojiye paralel olarak 

geliĢmesi, reaktörlerde kullanılan yakıt elemanlarının fiyatlarını düĢürerek fosil yakıt olarak 

bilinen kömür, fuel oil, doğal gaz ile çalıĢan termik santrallerle rekabet eder duruma 

getirmiĢtir”
36

. “1960 yılının Nisan ayında ABD‟de hizmete giren 207 megavat gücündeki 

Dresden-1 ise yalnız elektrik üretimi için kurulmuĢ olan ilk ticari nükleer santral 

olmuĢtur”
37

. Bol ve ucuza elektrik elde etmeyi sağlayan ve ayrıca enerji temininde 

uluslararası belirsizliklerden ve istikrarsızlıklardan çok kolay etkilenen petrol ve doğal gaza 

alternatif olan bu teknolojinin kullanımı o dönemden günümüze kadar gittikçe 

yaygınlaĢmıĢtır. “Mayıs 2013 itibariyle dünyada 29 ülkede toplam 374.524 megavat kurulu 

güce sahip 435 nükleer reaktör iĢletme halindedir ve 2011 yılı rakamlarına göre ise nükleer 

reaktörlerin ürettiği enerji, dünya elektrik ihtiyacının yaklaĢık yüzde 13,5‟ini 

karĢılamaktadır”
38

.  

 

 

                                                 
36 Ayhan (1989), s.654  
37 Özden (1983), s.182 
38 World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements. http://www.world-nuclear.org/info/Facts-and-

Figures/World-Nuclear-Power-Reactors-and-Uranium-Requirements/#.UYUWpL2XugQ (EriĢim Tarihi: 

23.06.2013)   
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Nükleer enerjinin Türkiye‟deki tarihçesine bakıldığında ise bu alandaki ilk geliĢmenin, 

1956 yılında 6821 sayılı yasa ile BaĢbakanlık‟a bağlı Atom Enerjisi Komisyonu‟nun 

kurulması olduğu görülmektedir. Türkiye 1957 yılında tüzüğünü onaylayarak Uluslararası 

Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)‟na ilk üye olan ülkeler arasında yer almıĢtır. 1962 yılında 

TR-1 AraĢtırma Reaktörü‟nün Ġstanbul‟da Küçükçekmece Gölü kıyısında iĢletmeye 

açılması ve Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği‟ne bağlı olarak Çekmece Nükleer 

AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM)‟nin kurulmasıyla Türkiye‟de nükleer çalıĢma ve 

araĢtırmalar baĢlamıĢtır. 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuĢ ve 1972 

yılında ise bu kuruma bağlı olarak Nükleer Enerji Dairesi faaliyete geçmiĢtir. Bu arada 

1970‟lerden itibaren Türkiye‟de nükleer santral kurmaya uygun bölgelerin saptanmasına 

yönelik araĢtırmalar baĢlamıĢ olup, bu çalıĢmalar neticesinde Akkuyu-Mersin, Ġnceburun-

Sinop ve Ġğneada-Kırklareli bölgeleri öne çıkmıĢtır. Bu yerlerden Akkuyu‟ya “nükleer yer 

lisansı” verilmesini ise Prof. Dr. Tolga Yarman Ģöyle anlatmaktadır: 

  

“TEK Nükleer Santraller Dairesi (Nükleer Enerji Dairesi‟ni kastetmektedir) belli bir 

mevkiyi belirledikten sonra bunun teknik açıdan uygunluğunu iyice derinlemesine araĢtırıp, 

ortaya koyma sorumluluğundaydı. Deprem araĢtırmalarından yeraltı su hareketlerine, 

jeolojik oluĢumdan deniz akıntılarına, meteoroloji koĢullarından deniz tabanında meydana  

gelebilecek depreme bağlı dalga hareketlerine kadar pek çok konu dev bir çalıĢmayla, TEK 

Nükleer Santraller Dairesi kanadında ayrıntılandırıldı. Akkuyu mevkiinin uygunluğu 

itibariyle yeterli kanaat geliĢtirildikten sonra, yasa gereği BaĢbakanlık Atom Enerjisi 

Kurumu‟na Akkuyu‟ya „nükleer yer lisansı‟ sağlamak üzere (TEK tarafından) baĢvuruda     

bulunuldu. Bu kez BaĢbakanlık Atom Enerjisi kanadında, Nükleer Güvenlik Komitesi 

bünyesinde yoğun bir etkinlik sürdürüldü. TEK‟in sunduğu tüm bilgiler didik didik edildi, 

tartıĢıldı. Eksik bulunan noktalarla ilgili bildirimler ve talepler TEK‟e iletildi. Sonuçta 

Türkiye açısından önemli sayılacak bir teknik çaba ve baĢarıyla Akkuyu‟ya „nükleer yer 

lisansı‟ verildi”
39

.      

   

Nükleer santral kurulması için uygun yerin belirlenmesinin ardından, 1977 yılında bu 

alandaki ilk ciddi adım atılarak ihaleye çıkılmıĢ ve Ġsveç‟in ASEA-Atom firması ihaleyi 

                                                 
39 T. Yarman (2010). Geçmişte ve bugün nükleer enerji tartışması. Ġstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları, 

s.66.  
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kazanmıĢtır. Ne var ki 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle Ġsveç Hükümeti kredi vermeyi 

reddedince, projenin hayata geçirilmesi mümkün olmamıĢtır. 1980‟lerdeki çalıĢmalar 1986 

yılında meydana gelen Çernobil Kazası dolayısıyla, nükleer enerji konusundaki 

faaliyetlerin askıya alınmasından dolayı; 1990‟lardaki çalıĢmalar ise 2000 yılındaki 

Türkiye‟yi derinden sarsan ekonomik kriz nedeniyle bir sonuca ulaĢamamıĢtır. 2000‟li 

yıllarda ise nükleer enerji kullanımı konusunda yeniden güçlü bir irade ortaya çıkmıĢtır. 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.ġ. (TETAġ) tarafından 2008 yılında Mersin 

Akkuyu‟da nükleer güç santrali inĢa edilmesini öngören ihale açılmıĢ ve bu ihaleye 

yalnızca Rus-Türk ortaklığından oluĢan konsorsiyum teklif vermiĢtir. DanıĢtay‟ın 2009 yılı 

Kasım ayında ihalenin iki kritik maddesi için yürütmeyi durdurmasına rağmen, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı sürecin bu karardan etkilenmeyeceğini ve ihale olmadan da 

devam edebileceğini belirten bir açıklama yaparak kararlılığını göstermiĢtir. Nitekim Rusya 

ile uzun süre devam eden görüĢmelerin sonucunda da iki ülke arasında 12 Mayıs 2010 

tarihinde “Akkuyu Sahasında Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve ĠĢletimine Dair ĠĢbirliği 

AnlaĢması” imzalanmıĢtır. Bu adımla birlikte Türkiye, 50 yıllık nükleer enerji macerasında 

deyim yerindeyse tünelin ucundaki ıĢığı görmüĢ ve nükleer hedefine ulaĢmaya iyice 

yaklaĢmıĢtır.                      

 

1.1.4.  Teknik açıdan nükleer enerji ile elektrik üretimi 

 

“Nükleer enerji üretimi, atomun çekirdeğiyle ilgili bir süreç olup, iki Ģekilde 

gerçekleĢebilir. Birincisi ağır bir çekirdeğin parçalanması yani „fisyon‟, ikincisi ise iki 

küçük çekirdeğin birleĢtirilmesi yani „füzyon‟dur”
40

. Hem fisyon hem de füzyon sonucunda 

büyük miktarda enerji açığa çıkmaktadır. Günümüzde nükleer santrallerde elde edilen 

elektrik enerjisi fisyon kaynaklı olup, kontrollü bir zincirleme reaksiyon ile uranyum atomu 

parçalanmakta ve açığa çıkan ısı enerjisi elektrik üretmek için kullanılmaktadır. ÇalıĢma 

prensibi açısından bakıldığında, nükleer reaktörler enerji elde etmede sürekliliği sağlayan 

„zincirleme fisyon reaksiyonu‟nun baĢlatılmasını ve kontrol edilmesini sağlayan 

                                                 
40 V. Altın. (2007). Bilim ve Teknik Bilim CD‟leri Serisi-5 Aralık 2007 Nükleer Enerji (CD).Ankara: 

TÜBĠTAK  
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cihazlardır. Nükleer santraller ise nükler reaktörün ürettiği fisyon kaynaklı ısı enerjisi 

aracılığı ile elde edilen buharın, jeneratörü döndürmesi ile elektrik enerjisinin elde edildiği 

santrallerdir. Yani nükleer santrallerin elektrik üretim prensibi geleneksel santrallerle 

aynıdır (jeneratörün döndürülmesi). Nükleer santraller ile geleneksel santraller arasındaki 

temel fark, elde edilen ısının kaynağıdır. Geleneksel santrallerde ısı, yakıtların kimyasal 

olarak yakılması ile elde edilmekte iken, nükleer santralde ısı fisyon reaksiyonu ile elde 

edilir. Öte yandan herhangi bir aksiliğe meydan vermemek açısından nükleer tesislerde 

güvenliğe büyük önem verilmektedir, “nükleer tesislerde güvenlik 'Derinliğine Savunma 

Stratejisi' çerçevesinde alınmaktadır. Bu strateji, tesise iliĢkin güvenlik hedeflerinin zarar 

görmesini ve tesisteki radyoaktif maddelerin dıĢarıya çıkmasını engelleyecek derinliğine ve 

iç içe geçmiĢ bir dizi önlemin alınması üzerine kurulmuĢtur”
41

. Nükleer güç santrallerinden 

bahsederken nükleer yakıtlara da değinmek gerekmektedir. Nükleer yakıtlar uranyum ve 

toryum olmakla birlikte, bugün için toryum ile çalıĢan nükleer reaktör bulunmadığından 

nükleer santrallerin yakıtının –zenginleĢtirilmiĢ- uranyum olduğu söylenebilir. Uranyum 

yataklarının dağılımına bakıldığında, dünyada en zengin uranyum rezervlerine sahip 

ülkelerin Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijer, Brezilya, ABD ve Namibya olduğu 

görülmektedir. Türkiye‟de ise uranyum madenine; KöprübaĢı, Fakılı, Küçükçavdar, 

Sorgun, Demirtepe sahalarında yapılan aramalarda rastlanmıĢ fakat adı geçen sahaların;  

 

“ortalama tenör ve rezervleri, aranıp bulundukları yıllarda dünyaca kabul edilen ekonomik 

sınırlarda olmasına rağmen, bugün için bu sınırların (min.2000 ppm) oldukça altında 

kalmaları; rezervlerin oldukça küçük miktarlarda olması nedeniyle, gerekli olan küçük 

kapasiteli tesislerin ekonomik olarak çalıĢtırılmasının güçlüğü; dünya uranyum fiyatlarının  

özellikle son yıllardaki düĢüklüğü ve bu düĢüĢün devam etmesi (17-20$/kg U) gibi 

nedenlerle ekonomik olarak değerlendirilmelerinin mümkün olmadığı tespit edilmiĢtir. Söz 

konusu jeolojik anomalilerin uranyum yatağı olarak iĢletilebilmesi için, rezervlerin 

                                                 
41 Nükleer Güvenlik. http://www.taek.gov.tr/nukleer-guvenlik/nukleer-guvenlik/426-nukleer-guvenlik.html 

(EriĢim tarihi: 26.06.2013)  

http://www.taek.gov.tr/nukleer-guvenlik/nukleer-guvenlik/426-nukleer-guvenlik.html
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kısıtlılığını dikkate almaksızın, uranyum fiyatlarının minimum 130$/kg U‟ya ulaĢması 

gerekmektedir”
42

.             

 

Ülkemizde uranyum aramaları 1956 yılında baĢlamıĢ olmakla birlikte; Türkiye‟deki 

uranyumun, gerek miktar ve gerekse cevher zenginliği bakımından fakir oluĢu dolayısıyla 

yeterince ekonomik anlam ifade etmemesi nedeniyle, arama çalıĢmaları 1990 yılından 

sonra durdurulmuĢtur. Bu arada ülkemizin yine nükleer bir yakıt olan toryum bakımından 

çok zengin rezervlere sahip olduğu da belirtilmelidir ancak toryum ile çalıĢan nükleer 

santrallerin henüz geliĢtirilme aĢamasında olduğu göz önüne alınırsa, bir süre nükleer 

yakıtımızı dıĢarıdan almamızın gerekeceği görülmektedir. Söz konusu durum nükleer yakıt 

açısından dıĢa bağımlılığı getirmekle birlikte, “yakıt esasen bir nükleer santralde stratejik 

bir yer iĢgal etmemekte, kuruluĢ masrafları arasında yüzde 1‟lik bir yer ancak 

tutmaktadır”
43

. Nükleer santrallerin yakıt maliyetleri açısından uygunluğu, geleceğe dönük 

arz güvenliğini sağlamada büyük bir avantaj oluĢturmaktadır. Doç. Dr. Memet Tombakoğlu 

bunu; 

 

“Yakıt maliyetine yönelik günümüz fiyatlarına göre bir değer verecek                         

olursak, 1000 megavat elektrik kapasiteli bir nükleer santralde kullanılan                          

yakıtın yıllık maliyetinin yaklaĢık 60 milyon dolar civarında olduğunu                          

söyleyebiliriz. Bunun da yüzde 20‟sinin doğal uranyum fiyatından                          

kaynaklandığını söylersek, doğal uranyum fiyatlarındaki yüzde 100‟lük bir                          

artıĢın bile birim maliyette yüzde 2-3 oranında bir artıĢa neden olacağını                         

söylemek doğru olur. Nükleer santrallerin, özellikle doğal gaz santrallerine                         

göre neden arz güvenliği açısından öne çıktığını da bu örnek                         

açıklamaktadır”
44

   

   

sözleriyle ifade etmektedir.  

                                                 
42 Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu Jeotermal Enerji Çalışma Grubu 

Raporu Nükleer Enerji Hammaddeleri Uranyum – Toryum, s.15. http://nukleersiz.org/download/file/fid/61 

(EriĢim tarihi: 28.06.2013)   
43 Yarman (2010), s.247 
44 M. Tombakoğlu vd. (2006). Sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin önemi. (Ed: A. Hüseyinoğlu), 

Ġstanbul: TASAM Yayınları, s.55.   
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Nükleer güç santralleri ile ilgili olarak değinilebilecek bir konu da ömrünü tamamlayan 

santrallerin ne olacağı konusudur. Ömrünü tamamlayan santraller sökülmektedir. Söküm 

iĢlemleri titizlikle yapılan, uzun ve nispeten maliyetli iĢlemlerdir ve santralden santrale 

değiĢmekle birlikte, ilk yatırım maliyetinin yüzde 10 ila 20‟si arasında bir maliyet 

getirmektedir. Ancak bu maliyet nedeniyle nükleer güç santralleri ekonomik değildir 

demek doğru olmayacaktır.  

 

1.1.5.  Nükleer enerji ile diğer enerji kaynaklarının çeĢitli yönlerden 

           karĢılaĢtırılması 

 

“Dünyada 2009 yılında üretilen toplam elektriğin yakıt kaynaklarına göre dağılımına 

bakıldığında, elektriğin yüzde 40.6‟sının kömür, 21.4‟ünün doğal gaz, 16.2‟sinin hidrolik, 

13.4‟ünün nükleer, 5.1‟inin fuel oil ve 3.3‟ünün ise güneĢ, rüzgar, biyokütle, jeotermal vs. 

kaynaklı olduğu görülmektedir”
45

. Görüldüğü üzere dünya elektrik ihtiyacı çok farklı 

kaynaklardan karĢılanmaktadır. Bu kaynakların her birinden de farklı ölçüde 

yararlanılabilmektedir. Söz konusu yakıtlarla çalıĢan elektrik üretim tesislerinin; kuruluĢ, 

iĢletme, atık depolama ya da bakım maliyetleri; insan sağlığı, hava, flora, fauna ile yeraltı 

ve yerüstü sularına etkileri ya da süreklilikleri tercih edilirliklerini etkilemektedir. Peki tüm 

bu kaynakların her birinin artıları ya da eksileri; getirileri ya da götürüleri nelerdir? Nükleer 

enerji ile ilgili karar verirken bunlara da bakmak yerinde olacaktır. Elektrik üretiminde 

kullanılan bazı enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 IEA Key World Energy Statistics 2011, s.24.  

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key_world_energy_stats.pdf (EriĢim Tarihi: 

30.06.2013)  
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Tablo 1. Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması 

 

KAYNAK AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI 

Kömür -Ucuzdur 

-Çıkarılması kolaydır 

-Pahalı hava kirliliği kontrol 

yöntemleri gerektirir 

-Asit yağmurlarına ve küresel 

ısınmaya neden olur 

-Kapsamlı bir taĢımacılık sistemi 

gerektirir 

 

Nükleer (Fisyon) -Yakıtı ucuzdur 

-Enerji üretimi en yoğun kaynaktır 

-Atığı diğer tüm kaynaklardan daha az 

yer kaplar 

-ĠĢleyiĢi hakkında kapsamlı bilimsel 

kaynak mevcuttur 

-Yakıtının nakliyesi kolaydır 

-Sera gazı ya da asit yağmuru etkisi 

yoktur 

-Acil durum sistemleri ve radyoaktif 

atık depolama sistemleri için büyük bir 

sermayeyi gerektirir 

-Uzun vadede atık depolama 

sorununun çözülmesi gerekmektedir 

  

Hidroelektrik -Baraj inĢa edildikten sonra kullanımı çok 

ucuzdur 

-Su yüksekliğine bağlı olduğu için 

kaynakları oldukça sınırlıdır 

-Pek çok baraj zaten kurulmuĢ olduğu 

için bazı ülkelerde geleceğe yönelik bir 

kaynak değildir 

-Baraj yıkılması genellikle can 

kayıplarına neden olmaktadır 

-Balık yaĢamına olumsuz etkileri 

vardır 

-Su altında kalan ve akıntı yönündeki 

bölgede çevresel hasara neden olur  

 

Doğal Gaz/Fuel Oil    -ġu anki kullanım düzeyi için iyi bir 

dağıtım sistemi mevcuttur  

-Sağlanması bazen kolaydır 

-Isıtma için daha iyi bir enerji kaynağıdır 

-KıĢ aylarında arz daralması 

yaĢanabilmektedir 

-Küresel ısınmanın baĢlıca nedeni 

olarak görülmektedir 

-Elektrik üretimi için oldukça pahalıdır 

-Arz ve talebe bağlı büyük fiyat 

dalgalanmaları görülebilmektedir.  

-SıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz depolama 

tesisleri ve gaz iletim sistemleri 

çevrecilerin büyük direniĢiyle 

karĢılaĢmaktadır 

Rüzgar -Bedavadır 

-Düzenli sulama ihtiyacı duyan tarım 

alanları için iyi bir su pompalama 

kaynağıdır 

-Üretim ve bakım masrafları önemli 

ölçüde düĢmüĢtür. Makul ücretli 

yenilenebilir bir kaynaktır. 

-Kırsal alanlar için uygundur  

-Talebi karĢılamak için kurulu gücün 

üç katı kadar kaynağa ihtiyaç vardır. 

-Rüzgarlı alanlarla sınırlıdır 

-Jeneratörü küçüktür ve çok fazla 

kuleye ihtiyacı vardır  

-Ġklim koĢullarına fazlasıyla 

bağımlıdır. Fırtınalarda sistem zarar 

görebilir ayrıca durgun yaz günlerinde 

pervaneler dönmeyebilir  
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-Yeni kule tasarımları yapılmasına 

rağmen soyu tehlikedeki kuĢların 

yaĢamını olumsuz etkileyebilir 

GüneĢ -Bedavadır 

-Maliyeti gittikçe düĢmektedir 

-Dünyanın birçok bölgesinde, en çok 

ihtiyaç duyulduğu kıĢ aylarında eriĢimi 

sınırlıdır veya yoktur   

-Gerektirdiği ayna ve panel gibi özel 

malzemeler çevreyi etkileyebilir 

-Bugünkü teknoloji küçük miktarda 

enerji üretimi için geniĢ alanların 

kullanımını gerektirmektedir 

Biyokütle -Endüstrisi baĢlangıç safhasındadır 

-Küçük santraller kullandığı için iĢ 

olanakları yaratabilir 

-Küçük santraller verimsiz 

olabilmektedir 

-Yakıtının düĢük ısı içeriği nedeniyle 

küresel ısınmaya neden olmaktadır 

Atık Temelli Yakıtlar -Yakıtı ucuzdur 

-Küçük santraller kullandığı için iĢ 

olanakları yaratabilir 

-DüĢük sülfürdioksit emisyonludur  

-Küçük santraller verimsiz 

olabilmektedir 

-Yakıtının düĢük ısı içeriği nedeniyle 

küresel ısınmaya neden olmaktadır 

-Uçucu külü kadmiyum ve kurĢun gibi 

metaller içerebilir 

-Havaya yaptığı salımlar dioksin ve 

furan içerebilir   

Hidrojen -Su ve enerji üretmek için oksijenle 

kolayca bir araya getirilebilir 

-Üretimi oldukça yüksek maliyetlidir 

-Hidrojen üretmek için, elde edilenden 

daha fazla enerji kullanır 

Füzyon -Yakıt olarak hidrojen ve trityum 

kullanabilir 

-Birim kütle baĢına fisyondan daha çok 

enerji üretir 

-Enerji üretim sürecinde fisyon tabanlı 

reaktörlerden daha düĢük radyasyon 

seviyesi önerir 

-40 yıldan uzun süredir devam eden 

pahalı araĢtırma sürecine rağmen 

henüz bir kırılma noktasına 

ulaĢılamamıĢtır ve ticari açıdan uygun 

füzyon reaktörlerinin kullanılması 35 

yıldan önce beklenmemektedir.  

Kaynak: Comparisons of Various Energy Sources. http://www.nucleartourist.com/basics/why.htm (EriĢim 

Tarihi: 30.06.2013)  

 

Tabloda verilen bilgilerden de yararlanarak enerji kaynakları ile ilgili bazı sonuçlara 

varmak mümkündür. Kömür ucuz bir kaynaktır ancak çevreye mutlak bir Ģekilde zarar 

verdiği ve küresel ısınmayı artırdığı için kullanımı sürdürülebilir değildir. Nükleer enerjinin 

(fisyon enerjisi) atık depolama sorunu olduğu görülmektedir. Ancak bu sorunun uzun 

vadeli yöntemlerle çözülmesi halinde nükleer enerji; ucuz yakıtlı, verimli ve çevre dostu bir 

kaynak olarak dünyamızın artan enerji ihtiyacına ve küresel ısınma baĢta olmak üzere 

çevresel sorunlarına çare olabilecektir. Doğal gaz ve fuel oil; ısıtmada verimli olmalarının 

yanı sıra, sahip oldukları iyi dağıtım sistemleri dolayısıyla kolay ulaĢılabilir olma 

avantajına sahiptir. Ancak özellikle kıĢın görülen arz daralmaları ve zaman zaman yaĢanan 

http://www.nucleartourist.com/basics/why.htm
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fiyat dalgalanmaları nedeniyle enerji arz güvenliği açısından dezavantajlı duruma 

düĢmektedirler. Bunun yanı sıra çevreye verdikleri zararlar ve küresel ısınmaya olan ciddi 

katkıları da alternatif temiz enerji arayıĢlarına neden olmaktadır. Yenilenebilir bir kaynak 

olan rüzgâr enerjisi temiz ve bedava olması dolayısıyla avantajlıdır ancak iklim koĢullarına 

aĢırı bağlı olması en büyük dezavatajıdır. Bu durum, ihtiyaç duyulan her an rüzgârdan 

enerji temininin mümkün olamayabileceği anlamına gelmektedir. Çok fazla kule 

kurulumunu gerektirmesi de hem mali açıdan hem de arazi kullanımı açısından bir 

handikap teĢkil etmektedir. GüneĢ enerjisinin durumu da aslında rüzgâr enerjisi gibidir. 

GüneĢ enerjisi de temizdir ve bedavadır. Ne var ki iklimsel koĢullara aĢırı bağımlı olması, 

istikrarlı enerji temini açısından büyük bir sorun oluĢturmaktadır.    

 

Biyokütle yenilenebilir enerji kaynakları arasında gösterilmesine rağmen, verimlilik sorunu 

olması ve yoğun hava kirletici özelliği nedeniyle tartıĢma konusudur. “ABD‟de 

Massachusetts Medical Society, biyokütle enerjisinin insan sağlığına karĢı kabul edilemez 

bir risk oluĢturduğunu belirten bir karar almıĢ, American Lung Association ise biyokütlenin 

yenilenebilir enerji kaynağı olarak devlet desteği almasına ve okullar ile diğer kurumlarda 

enerji kaynağı olarak kullanılmasına karĢı çıkan bir mektubu Temsilciler Meclisi‟ne 

göndermiĢtir”
46

. Bu noktada; Ģeker kamıĢı, Ģeker pancarı, mısır ve patates gibi bitkilerden 

elde edilen ve benzinle çeĢitli oranlarda karıĢtırılarak kullanılması durumunda benzin 

tasarrufu sağlayan ve bu özelliği nedeniyle ABD ve Brezilya‟da oldukça yaygın olarak 

kullanılan bir biyoyakıt olan etanolün de havayı kirlettiği için eleĢtirildiğini hatırlatmak 

yerinde olacaktır. Atık temelli yakıtlar ucuzdur ancak yakıldıklarında havayı 

kirletmektedirler. Bu nedenle atık temelli enerjinin kullanımı sürdürülebilir 

görünmemektedir.  

 

Hidrojen temiz bir enerji kaynağıdır ve yakılması durumunda atmosfere sadece su buharı 

salınmakta, bunun dıĢında çevreyi kirletici hiçbir madde salınmamaktadır. Ne var ki 

hidrojen enerjisi, hidrojen üretiminin yüksek maliyetli olması nedeniyle bugün için 

                                                 
46 Biomass Thermal Energy Pollutes, Solar Energy Doesn’t – Why Subsidize Both? 

http://www.pfpi.net/biomass-thermal-energy-pollutes-solar-energy-doesnt-why-subsidize-both#_ednref1 

(18.08.2013)   

http://www.pfpi.net/biomass-thermal-energy-pollutes-solar-energy-doesnt-why-subsidize-both#_ednref1
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ekonomik bir kaynak değildir. Yukarıdaki tabloda verilmemiĢ olan jeotermal enerji ise 

çevre dostu ve kolay elde edilebilir bir enerji kaynağıdır. Bununla birlikte, kullanımı 

öncelikle jeotermal kaynakların dağılımı ile sınırlı olduğundan ve ayrıca; yüksek ilk yatırım 

maliyeti, su sıcaklığının zaman içerisinde değiĢebilmesi ve kaynak sularının uzak bölgelere 

taĢınamaması gibi nedenlerle ciddi bir alternatif olarak değerlendirilmemiĢtir. Nükleer 

enerjinin diğer tipi olan füzyon enerjisi ise fisyon ile kıyaslandığında, enerji açısından daha 

verimli olmasına ve daha düĢük radyasyon seviyesi önermesine rağmen, henüz ticari açıdan 

uygun reaktör geliĢtirilemediğinden kullanımda değildir, uzunca bir süre de kullanılması 

öngörülmemektedir.          

 

1.1.6.  Akkuyu Nükleer Güç Santrali 

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Hükümetleri arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde 

imzalanan anlaĢma ile Mersin-Akkuyu‟da kurulması kararlaĢtırılan Akkuyu Nükleer Güç 

Santrali‟nin projesi; çalıĢma süresi 60 yıl olarak planlanmıĢ olan, her biri 1200 megavatlık 

4 tane VVER tipi (Rusya tarafından geliĢtirilmiĢ olan basınçlı su reaktörü) güç ünitesinden 

oluĢan, toplamda 4800 megavatlık bir güç ünitesini öngörmektedir. Akkuyu Nükleer Güç 

Santrali‟nde yüksek basınçlı su soğutmalı reaktör kullanılacaktır. Basınçlı su reaktörleri 

bugün en ekonomik, verimi en yüksek ve en güvenilir reaktör tiplerinden biri olarak 

dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaktadır. “Bu tip reaktörler baĢlangıçta gemi, özellikle 

denizaltı reaktörü olarak geliĢtirilmiĢtir. Küçük hacimde büyük güç üretmek üzere 

hazırlanmıĢlardır. Aynı özellik onu karada da çekici yapmıĢtır. Çünkü rakiplerinden 

boyutlar itibariyle küçük olduğundan ucuza mal olmaktadır”
47

. 

    

Yukarıda da sözü edilen hükümetler arası anlaĢmaya göre tesisi kurmak, iĢletmek ve 

iĢletimden çıkarmaktan sorumlu olan yüzde 100 Rus sermayeli Akkuyu NGS Elektrik 

Üretim A.ġ. kurulmuĢtur. Santral Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.ġ. tarafından “yap-sahip 

ol-iĢlet” modeliyle kurulacaktır. “Yap-sahip ol-iĢlet modelinde projenin tüm mülkiyeti ve 

                                                 
47 Özden (1983), s.169 
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dolayısıyla projenin tüm getirisi her daim proje Ģirketinde kalmaktadır”
48

. Santrali 60 yıl 

boyunca iĢletmeye devam edecek olan Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.ġ. her zaman 

çoğunluk hissesine (yüzde 51) sahip olacak ancak kalan hisseler (yüzde 49‟a kadar) 

Türkiye‟deki yatırımcılara bırakılabilecektir. Akkuyu NGS‟nin inĢaatının 2014 yılında 

baĢlaması ve ilk ünitesinin de 2019 yılında devreye girmesi planlanmıĢtır. Santralin 

hizmete giriĢinden sonra, yılda 35 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi üretmesi 

planlanmaktadır.  

 

1.1.7.  Nükleer enerji konusuna olumsuz ve olumlu yaklaĢımlar 

 

ÇalıĢmanın önceki bölümlerinde, ülkemiz ve dünyanın enerji ihtiyacının gittikçe arttığı 

zaten belirtilmiĢ ve nükleer enerjinin diğer enerji kaynakları ile mukayeseli bir biçimde 

avantaj ve dezavantajları ortaya konmuĢtur. ġimdi bu bilgiler ıĢığında nükleer enerji 

kullanımını destekleyenler ve buna karĢı çıkanların, görüĢlerini dayandırdıkları noktaları 

ortaya koymak, konuya sağlıklı bakabilmek açısından yararlı olacaktır.  

 

1.1.7.1.  Nükleer enerjiye olumsuz yaklaşanların görüşleri   

 

 Nükleer enerjiye karĢı çıkanlar öncelikle; ülkemizin hidroelektrik, jeotermal ve güneĢ 

enerjisi potansiyelinin yeterince kullanılmadığını ileri sürmektedir. Bu grubun sıklıkla dile 

getirdiği bir sav, nükleer santrallerin gerek kaza riskleri gerekse atıkları açısından çevre için 

büyük bir risk oluĢturduğudur. Öte yandan nükleer santrallerin yeterince korunaklı 

olmadığı ve hem personeline hem de santral çevresinde yaĢayanlara, radyasyona maruz 

bırakmak suretiyle zarar verdiği ileri sürülmektedir. Nükleer santral kurmanın pahalı bir 

yatırım olması, nükleer santral teknolojisi alanında gerekli bilgi birikimine ülke olarak 

sahip olmadığımız için dıĢarıdan teknoloji alacak olmamız ve nükleer yakıt olarak 

kullanılan zenginleĢtirilmiĢ uranyumun ithal edilecek olması da nükleer karĢıtlarınca 

eleĢtirilmektedir. Nükleer santralin Akdeniz Bölgesi‟ndeki turizmi ve yine bu bölgedeki 

                                                 
48 I. Canaz Yılmaz. Proje Finansmanı ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları, s.7. 

http://www.fazliogluhukuk.com/Proje%20Finansman%C4%B1%20ve%20K%C3%96SO.pdf (EriĢim Tarihi: 

03.09.2013)     

http://www.fazliogluhukuk.com/Proje%20Finansman%C4%B1%20ve%20K%C3%96SO.pdf
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geliĢmiĢ sebze-meyve üretimini olumsuz etkileyeceği de nükleer karĢıtlarınca ileri 

sürülmektedir. Akdeniz‟in suyunun sıcak olduğu ve bu nedenle soğutma suyu olarak 

kullanılmasının ekonomik kayba neden olacağı da ileri sürülmektedir ki bu durum Prof. Dr. 

Tolga Yarman tarafından, “Akdeniz suyu çok sıcaktır. Buraya kurulacak santral, 

Karadeniz‟e kurulacak olması durumunda sağlayacağı verimin onda bir kadar daha azını 

sağlar. Bu ise 20 milyar dolarda 2 milyar dolar demektir ki, bu baĢlı baĢına bir Keban 

Barajı ederini iĢaret eder”
49

 Ģeklinde ifade edilmektedir. 

 

1.1.7.2.  Nükleer enerjiye olumlu yaklaşanların görüşleri   

  

Konuya olumlu yaklaĢanların argümanları incelendiğinde, öncelikle artan enerji ihtiyacına 

karĢın fosil enerji kaynaklarının (özellikle petrol ve doğal gaz) gittikçe tükenmesinin 

yaratabileceği sıkıntının dile getirildiği görülmektedir. Bu görüĢe göre nükleer enerji, fosil 

enerji kaynaklarının maliyetindeki artıĢlara ve fiyat dalgalanmalarına karĢı ekonomik bir 

alternatiftir. Taraftarlarına göre nükleer enerji; petrol ve kömür gibi çevreyi kirletmemekte 

ve sera gazları (karbondioksit, metan vs.) salımı yaparak küresel ısınmayı artırıcı etkide 

bulunmamaktadır. Yine nükleer enerjinin, mesela hidroelektrik santralleri gibi gerek 

ekolojik gerekse sosyal dengeleri bozabilecek; geniĢ arazilerin sular altında kalması ya da 

nehir yataklarının değiĢtirilmesi gibi etkileri bulunmamaktadır. Taraftarlarına göre nükleer 

enerji, depolama açısından da son derece elveriĢlidir. Gerçekten de bir nükleer reaktöre 

yıllarca yetecek yakıt, çok küçük bir alanda depolanabilmektedir.  

 

Nükleer enerjiyi savunanlar dünyanın da nükleer enerjiden vazgeçmediğini belirterek, 

küresel nükleer santral gücünün önümüzdeki yıllarda daha da artacağını vurgulamakta ve 

çeĢitli ülkelerde kapatılan nükleer santrallerin de zaten ekonomik ömrünü tamamlamıĢ 

santraller olduğunu söylemektedirler. Nükleer taraftarları, hali hazırda nükleer güce sahip 

kimi ülkelerin yeni nükleer santral kurmayı durdurmasını ise bu ülkelerde nükleer enerji 

kaynaklı elektrik üretiminin toplam elektrik üretimine oranının zaten yüksek olduğunu ve 

söz konusu ülke sanayilerinin daha fazla elektriğe ihtiyaç duymadığını belirterek 

                                                 
49 Yarman (2010), s.218 
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açıklamaktadırlar. Türkiye‟nin enerji ithalatına ödediği yüksek bedeller ve önümüzdeki 

yıllara dönük olarak enerjide dıĢa bağımlılık tehlikesi de nükleer enerjiyi savunanlarca dile 

getirilmektedir.  

 

Bu görüĢü savunanlar, nükleer enerji karĢıtlarının iddia ettiğinin aksine Akkuyu‟da 

kurulacak bir nükleer santralin yörede turizmi bitirmeyeceği belirtilmekte buna kanıt olarak 

da “Fransız Rivierası” olarak bilinen Fransa‟nın Akdeniz kıyılarında, Ġspanya‟nın turistik 

Akdeniz kıyılarında, ABD‟nin Florida ve California gibi en çok turist çeken eyaletlerinde 

ya da dünyanın baĢka turistik bölgelerinde de çok sayıda nükleer santralin kurulu 

bulunmasını göstermektedirler. Savunucuları, kurulacak olan nükleer santralin bölgedeki 

tarımı olumsuz etkileyeceği yönündeki iddialara da kesin bir dille karĢı çıkmakta, buna da 

dünyanın en büyük tarım ürünleri ihracatçıları arasında yer alan Fransa‟nın elektrik 

enerjisinin çok büyük bir kısmını nükleer enerjiden temin etmesini göstermektedirler. Bu 

grubun bir baĢka argümanı da nükleer santralin, kurulacağı bölgede çok sayıda istihdam 

yaratacağı ve yöre ekonomisine önemli miktarda katkıda bulunacağıdır.  

 

Nükleer karĢıtlarının güvenlikle ilgili eleĢtirilerine ise nükleer enerji taraftarları, insanların 

zaten hayatları boyunca soludukları havadan, tarım ürünlerini elde ettikleri topraktan ya da 

kullandıkları eĢyalardan kısacası hayatın içinde yer alan birçok kaynaktan, nükleer 

santrallerden maruz kaldıkları radyasyonun kat kat fazlası doğal radyasyona maruz 

kaldığını belirterek cevap vermektedir. Ayrıca Türkiye‟ye komĢu ülkelerde zaten çok 

sayıda nükleer santralin faaliyet göstermekte olduğunu, hatta birinci derece deprem 

kuĢağında bulunan Ermenistan‟da kurulu eski teknolojili Metsamor Nükleer Güç 

Santrali‟nin, Türkiye sınırına yalnızca 10 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirterek, 

Türkiye‟de nükleer santral kurulmasına karĢı çıkmanın anlamsız olduğunu ileri 

sürmektedirler.      
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1.1.8.  TartıĢmalı bir konu: Nükleer atıklar ne olacak? 

 

Teknolojik açıdan nükleer enerjiyi incelerken, nükleer enerjinin belki de en önemli sorunu 

yani baĢka bir deyiĢle zayıf noktası olan atık sorununa da değinmek gerekmektedir. Elbette 

nükleer atıklar mesela fosil yakıtların atıkları ile kıyaslandığında çok küçük bir yer 

kaplamaktadır ancak binlerce yıl radyoaktiflik özelliğini koruduğu bilinen nükleer santral 

atıklarının, bugün için kalıcı depolaması sağlanabilmiĢ değildir. Birçok ülkede atıklar 

nükleer santralin yanında, derin beton havuzlarda su içinde ya da çelik kaplı beton 

varillerde geçici olarak saklanmaktadır.  

 

Nükleer atıkların kalıcı olarak depolanması için geliĢtirilen teorilerden bazıları Ģunlardır: 1-

Yeryüzünün derinliklerine gömme. 2-Derin okyanus çukurlarına atma. 3-Buzulların içine 

gömme. 4-Uzaya gönderme. Bu teorilerden son ikisi taĢıdıkları risklerden dolayı bugün için 

uygulanabilir değildir. Derin okyanus çukurlarına atma yolunu ABD ve Ġngiltere gibi bazı 

ülkeler uygulamakla birlikte, bu yol ancak aktivitelerini zamanla yitiren orta derecede 

radyoaktif atıklar için uygun olup, atıkların genellikle betonla takviye edilmiĢ sızdırmaz 

çelik varillere konulması suretiyle uygulanmaktadır. Nükleer atıkların ve özellikle de 

yüksek derecede radyoaktif atıkların kalıcı olarak depolanması için geliĢtirilen projelerden 

üzerinde en çok durulanı, atıkların deprem riski olmayan ve yer altı suyu bulunmayan bir 

bölgede, yerin yüzlerce metre kadar altına, kayaların içine gömülmesidir. Bu yöntem 

yüksek derecede radyoaktif atıkların öncelikle 20-30 yıl derin beton havuzlarda bekletilerek 

soğutulmasını, daha sonra ise özel bir yöntemle camlaĢtırılmasını ve sonra da kat kat 

sızdırmaz malzemelerden yapılmıĢ, ileri derecede dayanıklı paketlerin içinde gömülmesini 

öngörmektedir. Nükleer atıkları camlaĢtırmanın amacı, camın dıĢ etkilere ve aĢınmaya en 

dayanıklı maddelerden biri olması nedeniyle atıkların gömüldükten sonra doğaya 

karıĢmasını önlemektir. En son sözü edilen yer altına kayaların içine gömme Ģeklindeki 

kalıcı depolama projesi henüz uygulamaya konulamamıĢ olsa da ABD tarafından hayata 

geçirilmesine çok yaklaĢılmıĢtır. Kongre, 2002 yılında Nevada eyaletinin Las Vegas 

kentinin 160 kilometre kuzeybatısındaki Yucca Dağı‟na bu tip bir kalıcı depolama tesisi 
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inĢa edilmesini onaylamıĢ ancak hayli para harcandıktan ve ilerleme sağlandıktan sonra 

proje, 2009 yılında Obama yönetimi tarafından durdurulmuĢtur.  

 

Bugünkü duruma bakıldığında nükleer atıkların, gelecek nesillerin yaĢamını tehlikeye 

atmadan saklanmalarını sağlayacak kalıcı depolar kuruluncaya kadar, santrallerin yakınında 

depolanmalarına devam edilecek gibi görünmektedir. Bununla birlikte telaĢa kapılmanın da 

anlamsız olacağını belirtmek gerekmektedir. Çünkü “nükleer gücün iĢleyiĢi sonucu çıkan 

radyoaktif atıklar, herhangi bir diğer büyük teknoloji sanayinin atıklarına göre çok daha az 

bir sağlıksal tehlike arz etmektedir”
50

. Gerekli tedbirler alınarak hazırlanmıĢ bir geçici atık 

depolama ünitesinde, söz konusu atıkların uzun yıllar güvenle saklanması teknik olarak 

mümkündür.    

 

1.1.9.  Küresel ısınma ve enerji kaynakları    

 

Günümüz dünyasında fosil yakıtlar ağırlıklı enerji tüketiminin ve ormanların yok 

edilmesinin en ağır sonucu, küresel ısınma olmaktadır. Bilindiği üzere küresel ısınma; sera 

etkisi yaratan ve sera gazları olarak anılan karbondioksit, metan ve ozon gibi gazların 

atmosferdeki miktarının artması ile dünyadan yansıyan güneĢ ıĢınlarının bu tabakada 

tutulması sonucu meydana gelmektedir. Söz konusu gazlar içinde atmosfere salınımda en 

büyük pay; kömür, petrol ürünleri ve doğal gazın yanmasıyla açığa çıkan karbondioksite 

aittir. Kutuplardaki buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, artı ve eksi sıcaklık 

değerlerindeki aĢırılıklar, aĢırı yağıĢlar ve kuraklıklar, tarımsal rekoltelerde düĢüĢ gibi 

görünür etkileri olan küresel ısınma, tüm dünyada ciddi bir kaygı konusu olmaktadır. 

Üstelik küresel ısınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan iklim değiĢiklikleri tüm insanlığın 

geleceğini etkileyecek gibi görünmektedir. Ülkemizin de bulunduğu Akdeniz çevresi ise bu 

değiĢimden en Ģiddetli etkilenecek bölgeler arasında gösterilmektedir. Saygın bilim 

çevrelerinin ortaya koyduğu veriler, bugünkü durumun sürdürülebilir olmadığını açıkça 

ortaya koymaktadır.  

                                                 
50 B.L. Cohen (1998). Çok geç olmadan (8. Basım). (Çev: Miyase Göktepeli), Ankara: TÜBĠTAK Popüler 

Bilim Kitapları-10, s.127.  
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ĠĢte bu duruma çare arayıĢlarının bir sonucu olarak 1997 yılında; imzalayan ülkelere 

geliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan ülke olma durumlarına göre, atmosfere salınan sera gazlarını 

azaltma ya da bu konuda çaba gösterme yükümlülüğü getiren “BirleĢmiĢ Milletler Ġklim 

DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi‟ne ĠliĢkin Kyoto Protokolü” imzalanmıĢtır. Türkiye‟nin de 

imzaladığı protokol, ortak fakat farklılaĢtırılmıĢ sorumluluklar ilkesi gereğince 

sanayileĢmiĢ ülkelere bağlayıcı gaz salım yükümlülükleri getirmiĢ ve daha ağır bir yük 

vermiĢtir. Protokol yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji kullanımında 

verimliliğin sağlanması, sürdürülebilir tarım türlerinin teĢvik edilmesi ve orman 

tahribatının azaltılması gibi önlemler getirerek atmosferdeki sera gazı oranının 

düĢürülmesini hedeflemektedir.  

 

Tablo 2. Enerji Kaynaklarının Gigawatt Saat Başına Ortalama Karbondioksit Emisyon 

Salım Miktarı 

 

Enerji Kaynağı Emisyon Miktarı (Ton Karbondioksit) 

Rüzgâr 26 

Hidroelektrik 26 

Nükleer 29 

Biyokütle 45 

GüneĢ 85 

Doğal Gaz 499 

Petrol 733 

Kömür 888 

Linyit 1.054 

 Kaynak: Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation Sources, 

s.6. http://www.world-

nuclear.org/uploadedFiles/org/WNA/Publications/Working_Group_Reports/comparison_of_lifecycle.pdf 

(EriĢim Tarihi: 09.11.2013)   
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ÇeĢitli enerji kaynakları kullanılarak üretilen her bir gigawatt saat elektrik için havaya 

salınan karbondioksit miktarını gösteren yukarıdaki tablo incelendiğinde, nükleer enerjinin 

fosil yakıtlardan kesinlikle az, yenilenebilir kaynaklarla ise hemen hemen aynı miktarda 

karbondioksit salımına neden olduğu görülmektedir. Bu noktada yenilenebilir enerji 

kaynakları ve nükleer enerji küresel ısınma ile mücadelede etkili bir tercih olarak 

görünmektedir. Ancak Prof. Dr. Sadık Kakaç,  

 

“Yenilenebilir enerji kaynaklarından hidroelektrik enerji kaynaklarını bir tarafa bırakırsak diğerleri, 

küresel ısınmayı önleyici bir opsiyon olamazlar. Zira katkıları olmakla birlikte bir ülkenin enerji 

sorununa tam cevap veremezler. Dünyanın enerji ihtiyacının büyük kısmı, özellikle elektrik enerjisi, 

ancak bilinen temiz teknolojiler dikkate alındığında yalnız nükleer enerji ile sağlanabilir”
51

  

 

sözleriyle nükleer enerjinin küresel ısınma ile mücadelede etkili bir tercih olacağını 

belirtmiĢtir.  

 

Gerçekten de küresel ısınma ile mücadelede ve dünyanın sürekli artan enerji ihtiyacının 

karĢılanmasında sadece yenilenebilir kaynaklara bel bağlamak akılcı ve mümkün 

görünmemektedir. Ġstikrarlı bir Ģekilde enerji üretebilmek için sabit hava koĢullarına 

fazlasıyla bağlı olan yenilenebilir kaynakların, yeterli enerji temini ve küresel ısınma ile 

mücadele hedeflerine ulaĢmada, bugün ve görünür gelecekte ancak nükleer enerjiyi 

destekleyici olarak kullanılabileceğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

 

Nükleer enerji konusunda son yıllarda yaĢanmakta olan çok çarpıcı bir geliĢme de 

uluslararası çevreci hareketin önde gelen bazı isimlerinin, küresel ısınmanın dünyamız için 

belki de en büyük tehdit olduğunu görerek, nükleer enerji konusunda tutum değiĢikliğine 

gitmesidir. Ġngiltere‟de eski Greenpace yöneticilerinden Stephen Tindale, Çevre Ajansı 

BaĢkanı Lord Chris Smith of Finsbury ve YeĢiller Partisi aktivisti Chris Goodall; ABD‟de 

çevre aktivisti ve yayımcı Stewart Brand ve Breakthrough Institute Kurucuları Ted 

Nordhaus ve Michael Schellenberger; Kanada‟da Greenpeace kurucularından Patrick 

                                                 
51 S. Kakaç (2005). Küresel ısınma ve nükleer enerji. TÜBA Günce Dergisi, 33, s.12.     
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Moore gibi isimler geçmiĢte Ģiddetle karĢı çıktıkları nükleer enerjinin, bu tehdidi bertaraf 

etmede fosil yakıtlara tek gerçek alternatif olduğunu söyleme noktasına gelmiĢlerdir. 

Nükleer enerji ile ilgili karar verilirken, içinde yaĢadığımız dünyadan baĢka 

yaĢayabileceğimiz bir dünya olmadığının ve küresel ısınmanın çok da uzak olmayan bir 

gelecekte dünyamızı yaĢanmaz hale getirmesi durumunda, gelecek nesillerin gidebileceği 

yeni bir dünya olmadığının bilinmesi gerekmektedir.       

 

1.2. Amaç 

 

Bu çalıĢmanın temel amacı Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Hükümetleri 

arasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali‟nin kurulmasına dair anlaĢmanın imzalanmasından 

sonra, Akkuyu Nükleer Güç Santrali‟nin yazılı basında nasıl ele alındığını ve gazete 

haberlerine nasıl yansıdığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki alt amaç 

sorularına yanıt aranacaktır:  

 

1) Haberlerin sayısı kaçtır? 

2) Haberlerin bulunduğu sayfalar hangileridir? 

3) Haberler hangi gazete yazı türlerinde yayımlanmıĢtır? 

4) Haberlerin sayfadaki konumu nedir? 

5) Haberlerin sayfada kapladığı alan ne kadardır? 

6) Haberlerin temaları nelerdir?      

7) Haberlerin anlatım biçimi nasıldır? 

8) Haber baĢlıklarının tonu nasıldır?  

9) Haberlerde görsel unsurlar nasıl kullanılmıĢtır?  

 

1.3. Önem 

 

Ülkemizin gittikçe artan enerji ihtiyacının güvenli bir biçimde ve en az maliyetle 

karĢılanması zorunluluğu bulunmaktadır. Gerek ülkemizin geleceği için konulan hedefler, 

gerekse Türkiye‟nin Güney Kore benzeri bir atılımla geliĢmiĢ ülkeler ligine yükselebilmesi 
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için ise sanayi üretiminin artması, özellikle de yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin 

ihracatımızda en büyük payı alması gerekmektedir. Sanayi üretiminin istikrarlı bir Ģekilde 

sürebilmesi için ise enerjinin kesintisiz ve ucuz temini gereklidir.  

 

Nükleer enerji hakkında sokaktaki adamın bilgi düzeyi neredeyse tamamen kulaktan dolma 

bilgilere dayanmaktadır. Bu durum Akkuyu Nükleer Güç Santrali‟nin ele alınıĢı konusunda 

basına önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Böyle önemli bir meselede atılan bir adımın 

kamuoyuna doğru, tarafsız ve bilimsel gerçeklere bağlı kalınarak aktarılması, konunun 

toplum tarafından doğru anlaĢılması ve değerlendirilebilmesi için Ģarttır. Bu araĢtırma 

hepimizin geleceğini ilgilendiren ve ülkemizin kaderini değiĢtirebilecek bu adımın, yazılı 

basına yansıyıĢ Ģeklini göstermesi açısından önemlidir.  

 

1.4. Varsayımlar 

 

ÇalıĢma yürütülürken aĢağıda maddeler halinde belirtilen noktalar birer varsayım olarak 

kabul edilmiĢtir. 

 

1)ÇalıĢma kapsamında incelenen gazeteler ve zaman dilimi evreni temsil 

etmektedir. 

2)Gazetelerin birinci sayfalarında ve sayfanın üst kısmında verilen haberler daha 

önemli haberlerdir.  

3)Birinci sayfada manĢet ve sürmanĢet olarak verilen haberler okuyucunun en çok 

dikkatini çeken, en önemli haberlerdir.  

4)Haberin gazetede kapladığı yer, gazetenin o habere verdiği önemi gösterir.  

5)Haberin baĢlığı gazetenin konuya bakıĢının göstergesidir.   

 

 

 

 

 



 

38 

 

1.5. Sınırlılıklar 

 

AĢağıda belirtilen noktalar çalıĢmanın sınırlılıkları olarak kabul edilmiĢtir.  

 

1) ÇalıĢma Akkuyu Nükleer Güç Santrali‟nin kurulmasına dair anlaĢmanın 

imzalandığı 12 Mayıs 2010 tarihinden itibaren 1 yıllık zaman dilimi içerisinde 

yayımlanan haberlerle sınırlıdır.  

2) ÇalıĢma siyasal duruĢları ve okuyucu kitleleri farklı Cumhuriyet, Hürriyet ve 

Zaman gazetelerinde çıkan haberlerle sınırlıdır. 

3) ÇalıĢma Ajans Press medya takip Ģirketinden temin edilen verilerle sınırlıdır. 

4) ÇalıĢma Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nün tez yazım kuralları 

ile sınırlıdır.  

5) ÇalıĢma insan unsuruyla sınırlıdır.      

 

1.6. Tanımlar 

 

Bu çalıĢmada sıklıkla tekrarlanan ve çalıĢmaya özgü anlamlar içeren bazı kavramların 

açıklamaları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Nükleer güç santrali: Radyoaktif maddeleri yakıt olarak kullanan bir veya birkaç nükleer 

reaktörden oluĢan elektrik üretme amaçlı tesis.     

Enerji politikası: Ülkelerin ihtiyaç duydukları enerjinin teminini sağlamaya yönelik 

olarak, mevcut durumu ve gelecekteki muhtemel geliĢmeleri göz önüne alarak 

oluĢturdukları strateji ve planlamalar bütünü.   

Enerji kaynakları: Doğrudan veya dönüĢümden geçirilerek enerji üretiminde kullanılan 

kaynaklar.  

Enerji arz güvenliği: Ġhtiyaç duyulan enerjinin yeterli miktarda, kesintisiz ve ucuza 

sağlanması. 

Yazılı basın: ÇalıĢmada incelenen 3 gazete (Cumhuriyet, Hürriyet, Zaman).  
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Haber: Bu çalıĢmada incelenen tüm gazete yazı türlerini (haber, köĢe yazısı, röportaj vs.) 

genel olarak ifade eder.    

 

2. Yöntem 

 

Bu bölümde araĢtırma modeli, evren ve örneklem, veriler ve toplanması ve verilerin analizi 

ve yorumlanması kısımları ayrı baĢlıklar halinde ele alınacaktır.          

 

2.1. AraĢtırma Modeli  

 

Bu araĢtırmanın yürütülmesinde, Karasar tarafından “çok sayıda elemandan oluĢan bir 

evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan 

alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri”
52

 olarak 

tanımlanan genel tarama modelleri ve bu modeller içinden de yine Karasar tarafından 

“değiĢkenlerin tek tek, tür ya da miktar olarak oluĢumlarının belirlenmesi amacı ile yapılan 

araĢtırma modeli”
53

 olarak tanımlanan tekil tarama modeli tercih edilmiĢtir.   

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkındaki anlaĢmanın sonrasında santralin basında nasıl 

sunulduğunu saptayabilmek için örnek haberlere içerik analizi yöntemi uygulanmıĢtır. 

Ġçerik analizi Krippendorf tarafından “verilerden tekrarlanabilir ve geçerli anlamlar çıkartan 

araĢtırma tekniğidir” Ģeklinde tanımlanmaktadır
54

. Berger ise içerik analizini “örnekleme 

yoluyla alınan bir iletiĢim biçiminde herhangi bir ögenin miktarını ölçmeye yarayan bir 

araĢtırma tekniği” olarak tanımlamıĢtır
55

. 

 

                                                 
52 N. Karasar (1995). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler (7. Basım). Ankara: 3A 

AraĢtırma Eğitim DanıĢmanlık Ltd., s.79 
53 Karasar (1995), s.79. 
54 K. Krippendorf (1980). Content analysis: an introduction to its methodology. London: Sage Publications, 

s.21‟den aktaran K. Yumlu (1994). Kitle iletişim kuram ve araştırmaları. Ġzmir: Yayınevi bilgisi yok, s.76.  
55 A.A. Berger (1982). Media analysis techniques. London: Sage Publications, s.107‟den aktaran K. Yumlu 

(1994). Kitle iletişim kuram ve araştırmaları. Ġzmir: Yayınevi bilgisi yok, s.75.     
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Ġçerik analizinin uygulanması çeĢitli safhalardan oluĢmaktadır. Bu safhaların sayısı ve 

isimleri konusunda çeĢitli görüĢler olsa da “içerik analizi üç ana bölümden oluĢur. Birincisi, 

araĢtırma probleminin tanımlanması aĢamasıdır. Ġncelenecek metnin hangi yönlerinin 

inceleneceği kuramsal veya kavramsal çerçeve ile belirlenir”
56

. “Ġkinci aĢama örneklemin 

alınması ve metnin depolanmasıdır. Ġçerik analizi yönteminin en fazla zaman alan bu 

bölümünde üzerinde durulan konuyla ilgili metin tanımlanır ve örnekleme dâhil edilir. En 

son aĢamada ise veriler analiz edilir ve yorumlanır”
57

.            

 

2.2. Evren ve Örneklem  

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali‟nin kurulmasına dair anlaĢmanın imzalanmasından sonra, 

santralin yazılı basında nasıl sunulduğunu ortaya koymayı amaçlayan bu çalıĢmanın 

evrenini, yazılı basını oluĢturan tüm gazeteler teĢkil etmektedir. Ancak maliyet, kontrol ve 

etik faktörleri göz önüne alınarak, söz konusu evrende incelenecek gazeteler ve gazetelerin 

taranacağı zaman dilimi açısından bir sınırlamaya gidilmiĢ ve örneklem alınmıĢtır.  

 

ÇalıĢma kapsamında incelenecek gazetelerin belirlenmesinde sahiplik yapısı, okur profili 

ve tiraj kriterleri dikkate alınmıĢtır. Bu doğrultuda öncelikle, incelenecek gazetelerin farklı 

sahiplerinin olmasına dikkat edilmiĢtir. Gazetelerin ideolojik tercihleri, yansıttıkları dünya 

görüĢü ve yayın politikalarının Ģekillendirdiği okuyucu profilleri de bir diğer seçim kriteri 

olarak dikkate alınmıĢtır. Seçilen her bir gazetenin, temsil ettiği çizgideki gazetelerin 

yüksek tirajlılarından biri olmasına da dikkat edilmiĢtir. Bu kriterler çerçevesinde yapılan 

değerlendirmeler neticesinde, yargısal olarak Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazetelerinin 

çalıĢmanın örneklemini oluĢturmasına karar verilmiĢtir.  

 

Ġncelenmek üzere seçilen gazetelerden Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Vakfı‟na ait olup, 

sol-sosyal demokrat çizgideki bir okur kitlesine hitap etmektedir. Seçilen bir diğer gazete 

olan Hürriyet Gazetesi sahiplik açısından Doğan Grubu‟na bağlıdır. Hürriyet genel olarak 

                                                 
56 K. Yumlu (1994). Kitle iletişim kuram ve araştırmaları. Ġzmir: Yayınevi bilgisi yok, s.76. 
57 Yumlu (1994), s.77. 
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hem merkez sol hem de merkez sağ görüĢlü okur kitlesine hitap eden bir siyasi çizgide 

yayın yapmaktadır. Bu anlamda „merkez‟i temsil edebilecek bir gazete olarak dikkate 

alınmıĢ ve seçilmiĢtir. Zaman Gazetesi ise Feza Gazetecilik A.ġ.‟ye aittir. Zaman sağ-

muhafazakâr ve dini duyarlılığı nispeten yüksek çizgideki okur kitlesine hitap eden bir 

yayıncılık anlayıĢını sürdürmektedir.     

 

Gazetelerin taranacağı zaman dilimi ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali AnlaĢması‟nın 

imzalandığı 12 Mayıs 2010 tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenmiĢtir. Bu süre, 

örneklemi oluĢturan gazetelerden araĢtırmanın anlamlı bir sonuç vermesine yetecek kadar 

haberin sağlanabilmesi için gerekli görülmüĢtür.       

      

2.3. Veriler ve Toplanması  

 

AraĢtırmanın amaç bölümünde yer alan sorulara yanıt bulabilmek için öncelikle örneklemi 

oluĢturan Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazetelerinde, 12 Mayıs 2010 tarihinden sonraki 

1 yıllık süre içerisinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili yayımlanan haberler 

bulunmuĢtur. Ġncelenen gazetelerde Akkuyu Nükleer Güç Santrali‟nin adının geçtiği ancak 

doğrudan santralle ilgili olmayan haberler dikkate alınmamıĢtır. Ayrıca örneklemi oluĢturan 

gazetelerin her türlü ekleri de inceleme kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. Devam sayfası 

haberleri ayrı haber metinleri olarak değerlendirilmiĢtir. Bu kriterler çerçevesinde yapılan 

tarama sonucunda bulunan haberler, alt amaç soruları doğrultusunda oluĢturulan içerik 

analizi kodlama formuna iĢlenmiĢ ve bu suretle, elde edilecek verilerin sayısallaĢtırılması 

ve anlamlı hale getirilmesi amaçlanmıĢtır.  

 

2.3.1 Kodlama formunun oluĢturulması   

 

Ġçerik analizi uygulamasının esasını oluĢturan kodlama formu hazırlanırken yapılan 

sınıflamada üç tip değiĢkenin varlığı söz konusudur: Kontrol değiĢkenleri, biçimsel 

değiĢkenler ve içerikle ilgili değiĢkenler. “Kontrol değiĢkenleri içerikten bağımsız olarak 

tüm araĢtırma birimleri için doldurulan ve teknik açıdan önem içeren noktalardır. Biçimsel 
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değiĢkenler grubuna bir gazete sayfasında makalenin yeri, televizyon haberlerinde haberin 

sırası, makalenin ya da haberin hacmi, vurgulamalar, baĢlıklar, resimler vb. girmektedir”
58

. 

Ġçerikle ilgili değiĢkenlerin belirlenmesinde belirli bir kalıp yoktur. Bu nedenle bu 

değiĢkenlerin dikkatle belirlenmesi, araĢtırmanın amacına ulaĢması açısından önemlidir. 

Ġçerikle ilgili değiĢkenler “sadece içeriğe yönelik sınıflamaları değil, ayrıca kodlayıcının 

metinden çıkarması gereken tüm verileri de, örneğin eylemin kaynağı, eylemin türü, 

olaylar, değerlendirmeler vb. noktaları da kapsamaktadır”
59

. Bu çalıĢmanın kodlama formu 

Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur:  

 

Tablo 3. Kodlama Formu 

 

Haber no Habere verilen sıra numarası 

Gazetenin adı 

1-Cumhuriyet 

2-Hürriyet 

3-Zaman 

Sayfa no Haberin yayımlandığı sayfa 

Gazete yazı türü 

1-Haber 

2-Devam sayfası haberi 

3-KöĢe yazısı 

4-Röportaj 

Konum 

1-ManĢet 

2-Üst kısım 

3-Orta kısım 

4-Alt kısım  

Kapladığı alan 

1-Tam sayfa 

2-Yarım sayfa 

3-Çeyrek sayfa 

4-Sayfanın 1/8‟i 

5-Sayfanın 1/16‟sı 

6-Sayfanın 1/32‟si 

7-Sayfanın 1/64‟ü 

Tema 

1-Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar 

2-Santrali ve nükleer enerjiyi protesto 

3-Türk-Rus iliĢkileri bağlamında nükleer santral 

4-Santralle ilgili belirsizliklerin dile getirilmesi 

5-Santralin inĢasının stratejik sonuçları 

                                                 
58 O. Gökçe (1995). İçerik çözümlemesi sosyal bilimlerde bir araştırma yöntemi (2. Basım). Konya: Selçuk 

Üniversitesi Yayınları, s.111.  
59 Gökçe (1995), s.111.  
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6-Risklere vurgu yapma 

7-Santralde üretilecek elektriğin fiyatı 

8-Rusya‟ya aĢırı yetki ve ödünler verilmesi 

9-Santralin kurulması konusunda yöre halkının tutumu 

10-Santralin teknik özellikleri 

11- TBMM‟de santrale iliĢkin yaĢanan tartıĢmalar 

12-Santralle ilgili yargı süreci 

13-Türk ve Rus tarafları arasında yaĢanan sıkıntılar 

14-Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı 

15-Yolsuzluk eleĢtirisi 

16-Yetkililerin santrali savunan ve güvence veren açıklamaları 

17-Rusya‟ya bağımlılığın artması 

18-Santralin Türkiye‟ye olası ekonomik getirileri 

19-Rusya‟nın Türkiye‟ye ağaçlandırma ve erozyon bedeli ödemesi 

20-Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaĢmanın detayları 

21-Akkuyu‟nun Türkiye‟de yeterince tartıĢılmadığı 

Anlatım biçimi 

1-EleĢtirel 

2-Bilgilendirici 

3-Korkutucu/EndiĢelendirici 

4-Rahatlatıcı 

5-Kafa karıĢtırıcı 

6-Çağrı yapan 

7-Destekleyici 

BaĢlık tonu 

1-Olumlu 

2-Olumsuz 

3-Nötr 

Görsel unsur kullanımı 
1-Var 

2-Yok 

Görsel unsur türü 
1-Fotoğraf 

2-Çizim 

Görsel unsur içeriği 

1-Siyasiler 

2-Protestocular 

3-Nükleer santral bacası 

4-Bürokratlar 

5-Sivil toplum kuruluĢu temsilcileri 

6-Nükleer kaza görselleri 

7-Santrali inĢa edecek Ģirketin yetkilileri 

8-Bilgisayar ekran görüntüsü  

 

Haber no ve gazetenin adı kodlama formundaki kontrol değiĢkenleridir. Haberin 

yayımlandığı sayfanın numarası, haberin sayfadaki konumu, haberin sayfada kapladığı alan 

ve haberde kullanılan görsel unsurlar biçimsel değiĢkenleri oluĢturmaktadır. Kodlama 

formundaki içeriksel değiĢkenler ise yazı türü, tema, anlatım biçimi ve baĢlık tonudur. Bu 



 

44 

 

noktada kodlama formunu oluĢturan kategorilere iliĢkin kısa açıklamalar vermek yararlı 

olacaktır.  

Haber numarası çalıĢmada incelenen haberlerin yayımlanma tarihine göre sıra ile dizili 

olduğu bir Excel dosyasında, her habere verilen sıra numarasını ifade etmektedir. Ġncelenen 

Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazetelerine sırasıyla 1, 2 ve 3 numaraları verilmiĢ ve 

gazetelerin kodlama formundaki temsilleri “Gazete no” kategorisinde bu Ģekilde 

düzenlenmiĢtir. ÇalıĢmada incelenen haberlerin 3 farklı gazete yazı türünde olduğu tespit 

edilmesine rağmen, devam sayfası haberleri ayrı bir tür olarak kategorize edildiğinden 

kodlama formunda 4 farklı kategori oluĢturulmuĢtur. Haber, “bir olay, bir olgu üzerine 

edinilen, iletiĢim ya da yayın organlarıyla verilen bilgidir. Haber insanları ilgilendiren 

zamanlı olan; fikrin, olayın, sorunun özetidir”
60

. Devam sayfası haberleri farklı sayfalarda 

bulunmalarının yanı sıra; baĢlıkları, sayfadaki konumları, kapladıkları alan ve anlatım 

biçimleri ile ilk sayfadaki haberden farklılaĢmaktadır. “KöĢe yazısı, gazete ya da dergilerin 

belirli sütunlarında, genel baĢlık altında gündelik konuları bir görüĢ ve düĢünceye 

bağlayarak yorumlayan ciddi ya da eğlendirici yazı türüdür. Röportaj, belirlenen bir konuda 

ön çalıĢma yaparak, konunun uzmanlarıyla yapılan görüĢmedir”
61

.  

 

Bu çalıĢmada haberlerin gazete sayfasındaki konumları incelenirken kategoriler manĢet, üst 

kısım, orta kısım ve alt kısım olarak belirlenmiĢtir. SürmanĢet olarak verilen haber 

bulunmadığı için kodlama formunda bu kategoriye yer verilmemiĢtir. “ManĢet, gazetelerin 

ilk sayfalarında, logonun hemen altında ve dergilerin kapak sayfalarında, üst bölüme iri 

puntolu harflerle baĢlığı konulan haberdir. Yayının en önemli haberidir. SürmanĢet, manĢet 

haberden de önemli bulunan ve logonun üzerinde iri puntolu harflerle baĢlığı bulunan 

haberdir”
62

. ManĢet ya da sürmanĢet kategorisine girmeyen diğer haberler, baĢlıklarının 

bulunduğu yere göre üst kısım, orta kısım ve alt kısım olarak kategorileĢtirilmiĢtir. 

Haberlerin kapladığı alan hesaplanırken tam bir gazete sayfası 64 birim olarak 

değerlendirilmiĢ ve her bir haberin alanı buna göre belirlenmiĢtir. Böylece tam sayfa, yarım 

                                                 
60 E. Yüksel ve H.Ġ. Gürcan (2001). Habercinin el rehberi soru ve örneklerle haber toplama ve yazma kural 

ve teknikleri. EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi Yayınları, s.57.  
61 Yüksel ve Gürcan (2001), s.49.  
62 Aynı, s.37.  
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sayfa, çeyrek sayfa, sayfanın 1/8‟i, sayfanın 1/16‟sı, sayfanın 1/32‟si ve sayfanın 1/64‟ü 

biçiminde kategoriler ortaya çıkmıĢtır.  

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili haberler incelendikçe saptanan temalar, kodlama 

formunun “tema” bölüme numara verilerek iĢlenmiĢtir. Tüm haberlerin incelenmesiyle 

toplam 21 farklı haber temasının varlığı saptanmıĢtır. Haberlerin anlatım biçimleri eleĢtirel, 

bilgilendirici, korkutucu/endiĢelendirici, rahatlatıcı, kafa karıĢtırıcı, çağrı yapan ve 

destekleyici baĢlıklı alt kategorilere ayrılmıĢtır. ÇalıĢmada incelenen haberler; eksiklikleri, 

yanlıĢları ve olumsuzlukları öne çıkaran bir anlatıma sahip ise “eleĢtirel”, okuyucuya 

konunun çeĢitli yönleriyle ilgili bilgiler veriyor ve onu aydınlatıyor ise “bilgilendirici”, 

nükleer santral ile ilgili korku ve endiĢe yaratacak yönde ise “korkutucu/endiĢelendirici”, 

nükleer santral ve nükleer enerji konusunda toplumu rahatlatan ve olası riskli durumlara 

karĢı gerekli tedbirlerin alındığını haber veren bir anlatıma sahip ise “rahatlatıcı”, konu ile 

ilgili belirsizliklere dikkat çekiyor ya da çeliĢkili açıklamalara yer veriyorsa “kafa 

karıĢtırıcı”, içeriğinde herhangi bir konuda çağrı yapılıyorsa “çağrı yapan” ve olayların 

olumlu yönlerini öne çıkarıyor, içerikteki kiĢilere ve geliĢmelere destek veriyor ise 

“destekleyici” olarak tanımlanmıĢtır. ÇalıĢmada incelenen haberlerin baĢlık tonları olumlu, 

olumsuz ve nötr olmak üzere üç kategoriye ayrılmıĢtır. Buna göre baĢlık, destekleyici ve 

konunun pozitif yönlerini öne çıkaran bir yapıdaysa “olumlu”, eleĢtirel ve negatif 

yapıdaysa ya da korku ve endiĢe yaratacak bir tondaysa “olumsuz”, herhangi bir 

değerlendirme içermiyorsa “nötr” olarak kabul edilmiĢtir. Haber metnine ek olarak 

kullanılan görsel malzemeler, okuyucunun dikkatini habere çekmede ve anlatımı 

güçlendirmede önemli bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. Haberi desteklemek üzere 

çok çeĢitli görseller kullanılabilmekle beraber, bu çalıĢmada incelenen haberlerde fotoğraf 

ve çizim dıĢında görsel unsur kullanılmadığı saptanmıĢtır. Haberlerde kullanılan görsel 

unsurların içerikleri ise “Görsel unsur içeriği” baĢlığı altında kodlama formuna iĢlenmiĢtir.                

 

2.3.2 Güvenirlik   

 

Ġçerik analizinde kodlayıcının güvenilir sayılabilmesi, “farklı kodlayıcıların aynı metni aynı 

Ģekilde kodlamalarını veya aynı kodlayıcının aynı metni farklı zamanlarda aynı Ģekilde 
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kodlamasını gerektirmektedir”
63

. Ġçerik analizinde güvenirlik oranını en az yüzde 80 ya da 

en az yüzde 90 olarak kabul eden farklı görüĢler vardır. Bu araĢtırmada aynı kodlayıcı 30 

örnek haber metnini farklı zamanlarda kodlamıĢ ve güvenirlik oranı yüzde 89 olarak 

saptanmıĢtır.         

 

2.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması  

 

AraĢtırmada içerik analizi kodlama formu ile verilerin toplanmasından sonra, kodlama 

formundaki tüm kategorilerin frekansları alınmıĢ ve bu veriler tablolaĢtırılmıĢtır. 

TablolaĢtırmanın ardından verilerin yorumlanmasına geçilmiĢ ve elde edilen bulgular, 

“Bulgular ve Yorum” bölümünde sunulmuĢtur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 N. Bilgin (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar (2. Basım). Ankara: Siyasal 

Kitabevi, s.16.   
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 3. Bulgular ve Yorum 

 

Bu bölümde içerik analizi kodlama formu ile toplanan ve daha sonra frekansları alınarak 

tablolaĢtırılan veriler yorumlanacaktır. ÇalıĢmada 12 Mayıs 2010 tarihinden sonraki 1 yıllık 

süre içerisinde Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazetelerinde yayımlanan Akkuyu Nükleer 

Güç Santrali ile ilgili toplam 123 haber incelenmiĢtir.  

 

3.1. Gazetelere Göre Haber Sayıları  

 

Gazetelere göre haber sayılarını gösteren Tablo 4 incelendiğinde, Akkuyu Nükleer Güç 

Santrali ile ilgili haberlere en fazla yer veren gazetenin 67 haberle (yüzde 54.4) Cumhuriyet 

olduğu, onu 28‟er haberle (yüzde 22.8‟er) Hürriyet ve Zaman‟ın izlediği görülmektedir.  

 

Tablo 4. Gazetelere Göre Haber Sayıları 

 

 Frekans Yüzde 

Cumhuriyet 67 54.4 

Hürriyet 28 22.8 

Zaman 28 22.8 

TOPLAM 123 100 

 

3.2. Haberlerin Yayımlandığı Sayfalar  

 

Tablo 5 incelendiğinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili haberlere en çok 1. sayfada 

(13 kez) yer verildiği görülmektedir. Ġlk sayfayı 6. ve 10. sayfalar (10‟ar kez) izlemektedir. 

Haberlere ilk sayfada en çok yer veren gazetenin Cumhuriyet olduğu görülmektedir. Bir 

baĢka dikkat çekici nokta ise önlerdeki devam sayfaları olan 2, 3, 4, 6 ve 7. sayfalarda 

Akkuyu haberlerine Cumhuriyet‟ten baĢka yer veren gazete olmamasıdır.  
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Tablo 5. Haberlerin Yayımlandığı Sayfalar 

 

Sayfa no Cumhuriyet Hürriyet Zaman Toplam Yüzde 

1 6 4 3 13 10.5 

6 10 0 0 10 8.2 

10 4 3 3 10 8.2 

12 5 1 3 9 7.3 

8 4 2 2 8 6.5 

13 3 3 2 8 6.5 

20 7 1 0 8 6.5 

9 3 2 2 7 5.7 

15 5 1 1 7 5.7 

11 1 1 4 6 4.9 

16 2 1 2 5 4.1 

3 4 0 0 4 3.3 

14 2 2 0 4 3.3 

23 0 1 3 4 3.3 

2 3 0 0 3 2.4 

4 3 0 0 3 2.4 

7 3 0 0 3 2.4 

18 0 2 0 2 1.6 

19 1 0 1 2 1.6 

22 1 1 0 2 1.6 

17 0 0 1 1 0.8 

25 0 0 1 1 0.8 

26 0 1 0 1 0.8 

28 0 1 0 1 0.8 

34 0 1 0 1 0.8 

TOPLAM 67 28 28 123 100 
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3.3. Haberlerin Gazete Yazı Türlerine Göre Dağılımı  

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali konulu metinlerin gazete yazı türü açısından incelendiği 

Tablo 6‟ya bakıldığında, “haber” gazete yazı türünün tüm metinlerin yüzde 70‟ini (86 adet) 

oluĢturduğu ve onu yüzde 18.7 (23 adet) ile köĢe yazılarının izlediği saptanmıĢtır. Devam 

sayfası haberlerinin oranı yüzde 8.1 (10 adet), röportajların oranı ise yüzde 3.2‟dir (4 adet). 

Dikkat çeken bir nokta da Akkuyu Nükleer Güç Santrali‟nin Cumhuriyet‟in köĢe 

yazılarında diğer gazetelerdeki köĢe yazılarından daha çok konu edilmiĢ olmasıdır.   

  

Tablo 6. Haberlerin Gazete Yazı Türlerine Göre Dağılımı 

 

 Cumhuriyet Hürriyet Zaman Toplam Yüzde 

Haber 44 22 20 86 70.0 

KöĢe yazısı 14 4 5 23 18.7 

Devam sayfası haberi 6 2 2 10 8.1 

Röportaj 3 0 1 4 3.2 

TOPLAM 67 28 28 123 100 

 

3.4. Haberlerin Sayfadaki Konumu  

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili haberlerin gazete sayfasındaki konumlarını gösteren 

Tablo 7 incelendiğinde, konuya sayfanın üst kısmında yer verilme oranının yüzde 53.7 (66 

adet) olduğu görülmektedir. Sayfanın üst kısmının okuyucunun daha çok dikkatini çektiği 

ve bu nedenle burada daha önemli haberlere yer verildiği düĢünülürse, Akkuyu Nükleer 

Güç Santrali ile ilgili haberlerin genel olarak önemli bulunduğu söylenebilir. Orta kısımda 

yayımlanan haberlerin oranı yüzde 30.1 (37 adet), alt kısımda yayımlanan haberlerin oranı 

yüzde 14.6 (18 adet) olarak saptanmıĢtır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali konulu haberler 

Cumhuriyet‟te hiç manĢetten verilmemiĢ, Hürriyet ve Zaman‟da ise ancak 1‟er kez manĢet 

olmuĢtur ki bunun da genele oranı yüzde 1.6‟dır (2 adet). 
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Tablo 7. Haberlerin Sayfadaki Konumu 

 

 Cumhuriyet Hürriyet Zaman Toplam Yüzde 

Üst kısım 33 16 17 66 53.7 

Orta kısım 26 5 6 37 30.1 

Alt kısım 8 6 4 18 14.6 

ManĢet 0 1 1 2 1.6 

TOPLAM 67 28 28 123 100 

 

3.5. Haberlerin Sayfada Kapladığı Alan 

 

AraĢtırma kapsamında incelenen haberlerin sayfada kapladığı alanı gösteren Tablo 8 

incelendiğinde, haberlerin yüzde 28.5‟inin 1/8 (35 adet) sayfa olarak yayımlandığı ve onu 

yüzde 24.4 (30 adet) ile çeyrek sayfa, yüzde 20.3 (25 adet) ile 1/16 sayfa yayımlanan 

haberlerin izlediği belirlenmiĢtir. 1/32 sayfa geniĢliğinde yayımlanan haberlerin oranı 

yüzde 13.8 (17 adet), yarım sayfa olarak verilen haberlerin oranı yüzde 8.1‟dir (10 adet). 

1/64 sayfa geniĢliğindeki haberlerin toplama oranı yüzde 3.3 (4 adet) ve tam sayfa 

haberlerin oranı ise yüzde 1.6‟dır (2 adet). Cumhuriyet ve Hürriyet, Akkuyu Nükleer Güç 

Santrali‟ni 1‟er kez tam sayfa haber yapmıĢlardır. Zaman ise konuyu tam sayfa haber 

yapmamasına karĢın, tam 6 kez yarım sayfa olarak vermiĢtir.           

 

Tablo 8. Haberlerin Sayfada Kapladığı Alan 

 

 Cumhuriyet Hürriyet Zaman Toplam Yüzde 

Sayfanın 1/8‟i 22 10 3 35 28.5 

Çeyrek sayfa 16 4 10 30 24.4 

Sayfanın 1/16‟sı 14 3 8 25 20.3 

Sayfanın 1/32‟si 10 7 0 17 13.8 

Yarım sayfa 1 3 6 10 8.1 

Sayfanın 1/64‟ü 3 0 1 4 3.3 

Tam sayfa 1 1 0 2 1.6 

TOPLAM 67 28 28 123 100 
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3.6. Haberlerin Temaları 

 

Ġncelenen gazetelerde yayımlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili haberlerin 

temalarının saptanması, konunun basında nasıl verildiğinin ortaya konması açısından 

anahtar öneme sahiptir. Haberlerin temalarını gösteren Tablo 9, en yaygın temanın yüzde 

22.8 (28 adet) ile “Risklere vurgu yapma” olduğunu göstermektedir. Hürriyet ve Zaman 

haberlerinde az olan bu tema, özellikle Cumhuriyet‟in haberleri içinde daha da öne 

çıkmaktadır.  

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali‟nin kurulması ile ilgili anlaĢma da dahil olmak üzere, 

kuruluĢ sürecindeki tüm yasal ve teknik düzenlemelere iliĢkin haberleri ifade eden 

“Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar” baĢlıklı temanın, yüzde 17.1 (21 adet) ile en 

yaygın ikinci haber teması olduğu saptanmıĢtır. “Santrali ve nükleer enerjiyi protesto” 

temalı haberler yüzde 16.3 (20 adet) ile üçüncü sırayı almıĢtır. Bu tema, gazetelerin konuya 

bakıĢındaki farklılığı keskin bir Ģekilde ortaya koyması açısından ilginçtir. ġöyle ki 

Cumhuriyet‟te “Santrali ve nükleer enerjiyi protesto” temalı 15 haber yayımlanmıĢken, 

Zaman‟da hiç yayımlanmamıĢtır. Cumhuriyet‟in net bir Ģekilde yansıttığı Akkuyu 

protestolarını Zaman‟ın görmemesi, iki gazetenin nükleer santrale bakıĢlarındaki farklılığı 

net bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Hürriyet bu temaya sahip 5 habere yer vererek ara bir 

konuma yerleĢmiĢtir.   

 

“Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı” baĢlıklı tema yüzde 9.8 (12 adet) ile 

dördüncü sırayı almıĢtır. Zaman‟ın bu temaya sahip haberleri Cumhuriyet ve Hürriyet‟in 

toplamından (5 adet) fazla (7 adet) yayımlaması, bu gazetenin nükleer santrale iliĢkin 

olumlu ya da en azından nötr bir tutum takındığı Ģeklinde yorumlanabilir. “Yetkililerin 

santrali savunan ve güvence veren açıklamaları” temalı haberlerin yüzde 9.0 (11 adet) ile 

beĢinci sırayı aldığı saptanmıĢtır. Bu tema Hürriyet‟te 6, Zaman‟da 4 kez kullanılmıĢken 

Cumhuriyet‟te sadece 1 kez kendine yer bulabilmiĢtir. Bu durum Hürriyet‟in okuyucusunu 

rahatlatmaya çalıĢmasının, Cumhuriyet‟in ise nükleer santrale mesafeli yaklaĢımının bir 

göstergesi sayılabilir. “Santralle ilgili yargı süreci” teması yüzde 5.7 (7 adet) ile altıncı 
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sırayı almıĢtır. Nükleer santrale iliĢkin olumsuz bir algı oluĢmasına neden olabilecek bu 

tema, en çok Cumhuriyet‟te (4 adet) yer almıĢtır ki bu da Cumhuriyet‟in konuyla ilgili 

duruĢunu desteklemektedir.           

 

Tablo 9. Haberlerin Temaları 

 

 Cumhuriyet Hürriyet Zaman Toplam Yüzde 

Risklere vurgu yapma 20 5 3 28 22.8 

Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar 9 5 7 21 17.1 

Santrali ve nükleer enerjiyi protesto  15 5 0 20 16.3 

Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık 

beyanı 
3 2 7 12 9.8 

Yetkililerin santrali savunan ve güvence veren 

açıklamaları 
1 6 4 11 9.0 

Santralle ilgili yargı süreci 4 1 2 7 5.7 

Türk-Rus iliĢkileri bağlamında nükleer santral 2 0 0 2 1.6 

Santralde üretilecek elektriğin fiyatı 2 0 0 2 1.6 

Rusya‟ya aĢırı yetki ve ödünler verilmesi 2 0 0 2 1.6 

Türk ve Rus tarafları arasında yaĢanan sıkıntılar 2 0 0 2 1.6 

Yolsuzluk eleĢtirisi 2 0 0 2 1.6 

Santralin teknik özellikleri 1 1 0 2 1.6 

TBMM‟de santrale iliĢkin yaĢanan tartıĢmalar 1 1 0 2 1.6 

Santralin Türkiye‟ye olası ekonomik getirileri 0 1 1 2 1.6 

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan 

anlaĢmanın detayları 
0 0 2 2 1.6 

Santralle ilgili belirsizliklerin dile getirilmesi 1 0 0 1 0.8 

Santralin inĢasının stratejik sonuçları 1 0 0 1 0.8 

Santralin kurulması konusunda yöre halkının 

tutumu  
1 0 0 1 0.8 

Rusya‟ya bağımlılığın artması 0 1 0 1 0.8 

Rusya‟nın Türkiye‟ye ağaçlandırma ve erozyon 

bedeli ödemesi 
0 0 1 1 0.8 

Akkuyu‟nun Türkiye‟de yeterince tartıĢılmadığı 0 0 1 1 0.8 

TOPLAM  67 28 28 123 100 
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Haber temalarının sayfalara dağılımını gösteren Tablo 10 incelendiğinde, 13 haberle 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali konulu en fazla haberin yayımlandığı 1. sayfada en çok, 

anlaĢma ya da yapılan yasal düzenlemeler gibi santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlara 

iliĢkin haberlerin verildiği belirlenmiĢtir. Hükümetin Akkuyu Santrali‟nin inĢası 

konusundaki kararlılığını ifade eden açıklamalar ise 1. sayfada en çok yer alan ikinci haber 

teması olmuĢtur. Tablo incelendiğinde Ġlk sayfada genel olarak olumlu ya da en azından 

nötr temalı haberlerin yayımlandığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

 

10‟ar haberin yayımlandığı sayfalardan 6. sayfada “risklere vurgu yapma”, “santrali ve 

nükleer enerjiyi protesto” ve “santralle ilgili yargı süreci” temalı haberlerin 2‟Ģer defa yer 

aldığı saptanmıĢtır. 6. sayfadaki haberlerin genel olarak olumsuz temalı haberler olduğu 

görülmüĢtür. 10 haberin yayımlandığı 10. sayfada ise “risklere vurgu yapma” temalı 

haberlerin 3 kez yer aldığı tespit edilmiĢtir. 10. sayfada olumlu, nötr ve olumsuz temalı 

haberler dengeli bir Ģekilde yer almıĢtır.         
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Tablo 10. Haber Temalarının Sayfalara Dağılımı  
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1 1 6 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 

6 2 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 10 

10 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 10 

12 2 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 

8 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

13 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 

20 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 7 

15 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

11 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

16 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

14 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

23 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

22 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Diğer 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 

TOP. 28 21 20 12 11 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 123 

 

Hangi haber temasının sayfanın hangi kısmında daha çok yer aldığını gösteren Tablo 11 

incelendiğinde, en yaygın tema olan “risklere vurgu yapma”nın en çok üst kısımda (28 

haberin 21‟i) kendisine yer bulduğu tespit edilmiĢtir. “Risklere vurgu yapma” teması 5 kez 

sayfanın orta kısmındaki, 2 kez ise alt kısmındaki haberlerin teması olmuĢtur. Ġkinci en 

yaygın tema olan “santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar” en çok sayfanın orta 

kısmında (9 kez) yer almıĢtır. Bu tema aynı zamanda manĢette yer alan (2 kez) tek tema 
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olma özelliğini taĢımaktadır. “Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar” teması ayrıca 6 

kez sayfanın üst kısmında, 4 kez de alt kısmında kendisine yer bulmuĢtur. Üçüncü en 

yaygın tema olan “santrali ve nükleer enerjiyi protesto” en çok sayfanın orta kısımında (10 

kez) yer almıĢken, 6 kez üst kısımdaki haberlerin, 4 kez de alt kısımdaki haberlerin teması 

olarak kendisine yer bulmuĢtur. Sayfanın üst kısmındaki haberlerin daha çok dikkat çektiği 

ve okunduğu varsayımını göz önüne alırsak, “yetkililerin santrali savunan ve güvence veren 

açıklamaları” temasının 7 kez üst kısımdaki haberlerde kendisine yer bulmasının dikkate 

değer olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır.      

 

Tablo 11. Haber Temalarının Sayfadaki Konumu  
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Risklere vurgu yapma 21 5 2 0 28 

Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar 6 9 4 2 21 

Santrali ve nükleer enerjiyi protesto 6 10 4 0 20 

Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı 5 4 3 0 12 

Yetkililerin santrali savunan ve güvence veren açıklamaları 7 2 2 0 11 

Santralle ilgili yargı süreci 5 2 0 0 7 

Türk-Rus iliĢkileri bağlamında nükleer santral 2 0 0 0 2 

Santralde üretilecek elektriğin fiyatı 1 0 1 0 2 

Rusya‟ya aĢırı yetki ve ödünler verilmesi 2 0 0 0 2 

Türk ve Rus tarafları arasında yaĢanan sıkıntılar 1 1 0 0 2 

Yolsuzluk eleĢtirisi 0 1 1 0 2 

Santralin teknik özellikleri 0 1 1 0 2 

TBMM‟de santrale iliĢkin yaĢanan tartıĢmalar 1 1 0 0 2 

Santralin Türkiye‟ye olası ekonomik getirileri 2 0 0 0 2 

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaĢmanın detayları 2 0 0 0 2 

Diğer 5 1 0 0 6 

TOPLAM 66 37 18 2 123 
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Haber temalarının sayfalarda kapladığı alanları gösteren Tablo 12 incelendiğinde, “risklere 

vurgu yapma” temalı haberlerin en çok çeyrek sayfa (12 kez) ve 1/8 sayfa (10 kez) olarak 

yayımlandığı belirlenmiĢtir. “Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar” temalı haberlerin 

en çok 1/8 ve 1/16 sayfa (6‟Ģar kez) olarak verildiği görülmüĢtür. Üçüncü en yaygın tema 

olan “santrali ve nükleer enerjiyi protesto” temalı haberlerin 7 kez 1/16 sayfa, 5 kez de 1/8 

sayfa olarak verildiği belirlenmiĢtir. “Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı” 

temalı haberler en çok çeyrek sayfa (7 kez) olarak verilmiĢtir. “Yetkililerin santrali savunan 

ve güvence veren açıklamaları” temalı haberler en çok 1/8 ve yarım sayfa (4‟er kez) olarak 

verilmiĢtir. “Santralle ilgili yargı süreci” temalı haberler 2‟Ģer kez 1/8, 1/16 ve çeyrek sayfa 

olarak verilmiĢtir. Tam sayfa olarak verilen temalar 1‟er kez ile “risklere vurgu yapma” ve 

“Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar”dır.            
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Tablo 12. Haber Temalarının Sayfada Kapladığı Alan  
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Risklere vurgu yapma 10 12 0 4 1 0 1 28 

Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar 6 3 6 3 0 2 1 21 

Santrali ve nükleer enerjiyi protesto 5 3 7 3 1 1 0 20 

Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı 0 7 3 1 1 0 0 12 

Yetkililerin santrali savunan ve güvence veren açıklamaları 4 0 1 2 4 0 0 11 

Santralle ilgili yargı süreci 2 2 2 0 0 1 0 7 

Türk-Rus iliĢkileri bağlamında nükleer santral 1 1 0 0 0 0 0 2 

Santralde üretilecek elektriğin fiyatı 1 0 0 1 0 0 0 2 

Rusya‟ya aĢırı yetki ve ödünler verilmesi 2 0 0 0 0 0 0 2 

Türk ve Rus tarafları arasında yaĢanan sıkıntılar 1 1 0 0 0 0 0 2 

Yolsuzluk eleĢtirisi 0 0 1 1 0 0 0 2 

Santralin teknik özellikleri 1 0 1 0 0 0 0 2 

TBMM‟de santrale iliĢkin yaĢanan tartıĢmalar 1 0 0 1 0 0 0 2 

Santralin Türkiye‟ye olası ekonomik getirileri 0 0 1 0 1 0 0 2 

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaĢmanın detayları 0 0 1 0 1 0 0 2 

Diğer 1 1 2 1 1 0 0 6 

TOPLAM 35 30 25 17 10 4 2 123 

 

3.7. Haberlerin Anlatım Biçimleri 

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali konulu haberlerin anlatım biçimi açısından incelendiği Tablo 

13‟e bakıldığında, eleĢtirel anlatıma sahip haberlerin yüzde 36.9 (45 adet) ile en büyük payı 

aldığı görülmektedir. Ancak eleĢtirel anlatımlı haberlerin gazetelere dağılımında belirgin 

bir dengesizlik göze çarpmaktadır. Söz konusu 45 haberin 37‟si Cumhuriyet‟te 

yayımlanmıĢtır ve eleĢtirel anlatımlı haberler bu gazetede yayımlanan 67 haberin yarısından 

çoğunu oluĢturmaktadır. EleĢtirel haberlerin Hürriyet‟teki sayısı 5, Zaman‟daki sayısı ise 

yalnızca 3‟tür. Üstelik hem Hürriyet (28‟de 5) hem de Zaman‟da (28‟de 3) eleĢtirel 
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haberlerin toplam haber sayısından aldığı pay, Cumhuriyet (67‟de 37) ile kıyaslanmayacak 

kadar düĢüktür.        

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili bilgilendirici nitelikte anlatıma sahip haberler yüzde 

30.9 (38 adet) ile ikinci sırayı almıĢtır. Bilgilendirici haberler sayı olarak üç gazete arasında 

dengeli dağılmıĢ olmakla beraber, bu haberlerin ayrı ayrı Cumhuriyet (67‟de 15), Hürriyet 

(28‟de 10) ve Zaman (28‟de 13) haberleri içindeki payı değiĢkenlik göstermektedir. Hem 

rahatlatıcı hem de çağrı yapan anlatıma sahip haberler yüzde 10.6‟Ģar payla (13‟er adet) 

üçüncü sırayı almıĢtır. Rahatlatıcı haberlerin Zaman ve Hürriyet‟te daha çok yer aldığı 

görülmektedir. Çağrı yapan bir anlatıma sahip haberlerin ise Cumhuriyet ve Hürriyet‟te 

daha çok yayımlandığı belirlenmiĢtir. Bu arada, korkutucu/endiĢelendirici anlatımlı 

haberlerin sadece Cumhuriyet‟te, destekleyici anlatımlı haberlerin ise sadece Zaman‟da 

kendine yer bulması dikkate değer bulunmuĢtur.      

 

Tablo 13. Haberlerin Anlatım Biçimleri 

 

Anlatım Biçimi Cumhuriyet Hürriyet Zaman Toplam Yüzde 

EleĢtirel 37 5 3 45 36.6 

Bilgilendirici 15 10 13 38 30.9 

Rahatlatıcı 2 5 6 13 10.6 

Çağrı yapan 6 6 1 13 10.6 

Korkutucu/EndiĢelendirici 5 0 0 5 4.0 

Destekleyici 0 0 5 5 4.0 

Kafa karıĢtırıcı 2 2 0 4 3.3 

TOPLAM 67 28 28 123 100 

 

Anlatım biçimlerinin sayfalara göre dağılımının verildiği Tablo 14 incelendiğinde, yaygın 

anlatım biçimlerinden eleĢtirel anlatımın en çok 6, 10 ve 15. sayfalardaki haberlerde 

yoğunlaĢtığı, bilgilendirici anlatımın ise 1, 12 ve 8. sayfalarda yer aldığı belirlenmiĢtir. En 

önemli sayfa olan ilk sayfada bilgilendirici haberlerin ağırlığı dikkat çekmektedir. 

Rahatlatıcı ve çağrı yapan anlatıma sahip haberlerin ise belli sayfalarda yoğunlaĢmayıp, ilk 
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sayfa da dahil olmak üzere 9‟ar farklı sayfaya dağıldığı belirlenmiĢtir. 

Korkutucu/endiĢelendirici ve destekleyici anlatımlı haberler ilk sayfada 1‟er kez yer almıĢ, 

kafa karıĢtırıcı anlatımlı haberler ise ilk sayfada yer almamıĢtır.             

 

Tablo 14. Anlatım Biçimlerinin Sayfalara Dağılımı  
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1 2 6 2 1 1 1 0 13 

6 7 2 0 0 0 0 1 10 

10 5 2 2 1 0 0 0 10 

12 1 6 1 1 0 0 0 9 

8 2 4 0 2 0 0 0 8 

13 2 3 1 0 0 0 2 8 

20 3 1 0 3 1 0 0 8 

9 2 3 1 0 0 1 0 7 

15 4 2 1 0 0 0 0 7 

11 0 2 3 0 1 0 0 6 

16 2 1 1 0 1 0 0 5 

3 3 1 0 0 0 0 0 4 

14 1 1 0 2 0 0 0 4 

23 2 1 0 1 0 0 0 4 

2 1 0 0 1 1 0 0 3 

4 2 0 0 1 0 0 0 3 

7 1 1 1 0 0 0 0 3 

18 1 1 0 0 0 0 0 2 

19 1 0 0 0 0 1 0 2 

22 2 0 0 0 0 0 0 2 

Diğer 1 1 0 0 0 2 1 5 

TOPLAM 45 38 13 13 5 5 4 123 
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Anlatım biçimlerinin sayfalardaki konumunu gösteren Tablo 15 incelendiğinde, sayfaların 

üst kısımlarında en çok eleĢtirel anlatımlı, orta ve alt kısımlarında ise en çok bilgilendirici 

haberlerin yer aldığı belirlenmiĢtir. EleĢtirel haberler 25 kez üst, 14 kez orta ve 6 kez de alt 

kısımda yayımlanmıĢtır. Bilgilendirici haberler 15‟er kez üst ve orta kısımda, 7 kez de alt 

kısımda yer almıĢtır. ManĢet olarak yayımlanan haberden biri bilgilendirici diğeri ise 

destekleyici anlatıma sahiptir. Rahatlatıcı anlatımlı haberler en çok sayfanın üst kısmında 

(7 kez) yayımlanmıĢtır. Çağrı yapan anlatıma sahip haberler de en çok üst kısımda (10 kez) 

yayımlanmıĢtır. Korkutucu/endiĢelendirici anlatımlı haberler en çok üst ve orta kısımda 

(2‟Ģer kez), destekleyici anlatımlı haberler en çok üst kısımda (4 kez), kafa karıĢtırıcı 

anlatımlı haberler ise en çok üst kısımda (3 kez) yayımlanmıĢtır.          

 

Tablo 15. Anlatım Biçimlerinin Sayfadaki Konumu  

 

 Üst kısım Orta kısım Alt kısım ManĢet TOPLAM 

EleĢtirel 25 14 6 0 45 

Bilgilendirici 15 15 7 1 38 

Rahatlatıcı 7 3 3 0 13 

Çağrı yapan 10 2 1 0 13 

Korkutucu/EndiĢelendirici 2 2 1 0 5 

Destekleyici 4 0 0 1 5 

Kafa karıĢtırıcı 3 1 0 0 4 

TOPLAM 66 37 18 2 123 

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili haberlere iliĢkin anlatım biçimlerinin gazete 

sayfalarında kapladığı alanı gösteren Tablo 16 incelendiğinde, eleĢtirel anlatım biçiminin 

16 kez sayfanın 1/8‟ini kaplayan haberlerde, 12 kez çeyrek sayfa haberlerde yer aldığı 

görülmüĢtür. Bilgilendirici anlatım biçimi en çok sayfanın 1/16‟sını kaplayan haberlerde 

(13 kez), daha sonra sayfanın 1/8‟ini kaplayan haberlerde (10 kez) kullanılmıĢtır. Tam 

sayfa haberlerde yalnızca eleĢtirel ve bilgilendirici anlatım biçimleri (1‟er kez) 

kullanılmıĢtır. Rahatlatıcı anlatım biçimi en çok yarım sayfa haberlerde (5 kez) 

kullanılmıĢtır. Çağrı yapan anlatımlı haberler en çok çeyrek sayfa (5 kez) olarak 
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yayımlanmıĢtır. Korkutucu/endiĢelendirici anlatımlı haberler en çok 1/32 sayfa (2 kez), 

destekleyici anlatımlı haberler en çok çeyrek sayfa (3 kez) olarak yayımlanmıĢtır. Kafa 

karıĢtırıcı anlatımlı haberler ise 2‟Ģer kez çeyrek sayfa ve 1/8 sayfa olarak yayımlanmıĢtır.         

   

Tablo 16. Anlatım Biçimlerinin Sayfada Kapladığı Alan  

 

 1/8 Çeyrek 1/16 1/32 Yarım 1/64 Tam TOPLAM 

EleĢtirel 16 12 8 6 1 1 1 45 

Bilgilendirici 10 5 13 4 2 3 1 38 

Rahatlatıcı 2 2 1 3 5 0 0 13 

Çağrı yapan 3 5 2 2 1 0 0 13 

Korkutucu/EndiĢelendirici 1 1 1 2 0 0 0 5 

Destekleyici 1 3 0 0 1 0 0 5 

Kafa karıĢtırıcı 2 2 0 0 0 0 0 4 

TOPLAM 35 30 25 17 10 4 2 123 

 

Tablo 17‟de haber temalarının sunumunda hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığı 

gösterilmektedir. Buna göre “risklere vurgu yapma” temalı haberler en çok eleĢtirel (14 

kez) ve çağrı yapan (9 kez) anlatım biçimleri ile verilmiĢtir. “Santralin kuruluĢ sürecinde 

atılan adımlar” temalı 21 haberin 19‟u bilgilendirici anlatım biçimiyle verilmiĢtir. “Santrali 

ve nükleer enerjiyi protesto” temalı 20 haberin 16‟sının eleĢtirel, 3‟ünün çağrı yapan ve 

1‟inin korkutucu/endiĢelendirici anlatım biçimine sahip olduğu saptanmıĢtır. “Hükümetin 

Akkuyu konusunda kararlılık beyanı” temalı haberler çoğunlukla bilgilendirici (6 kez) ve 

rahatlatıcı (4 kez) anlatım biçimiyle verilmiĢtir. “Yetkililerin santrali savunan ve güvence 

veren açıklamaları” temalı haberler en çok rahatlatıcı (8 kez) anlatım biçimiyle, “santralle 

ilgili yargı süreci” temalı haberler ise en çok bilgilendirici (5 kez) anlatım biçimiyle 

verilmiĢtir.        
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Tablo 17. Haber Temalarının Anlatım Biçimleri  
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Risklere vurgu yapma  14 0 0 9 4 0 1 28 

Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar 1 19 0 0 0 1 0 21 

Santrali ve nükleer enerjiyi protesto 16 0 0 3 1 0 0 20 

Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı 0 6 4 0 0 2 0 12 

Yetkililerin santrali savunan ve güvence veren açıklamaları 0 2 8 0 0 1 0 11 

Santralle ilgili yargı süreci 1 5 0 1 0 0 0 7 

Türk-Rus iliĢkileri bağlamında nükleer santral 1 0 1 0 0 0 0 2 

Santralde üretilecek elektriğin fiyatı 1 1 0 0 0 0 0 2 

Rusya‟ya aĢırı yetki ve ödünler verilmesi 2 0 0 0 0 0 0 2 

Türk ve Rus tarafları arasında yaĢanan sıkıntılar 0 1 0 0 0 0 1 2 

Yolsuzluk eleĢtirisi 2 0 0 0 0 0 0 2 

Santralin teknik özellikleri 1 0 0 0 0 0 1 2 

TBMM‟de santrale iliĢkin yaĢanan tartıĢmalar 1 0 0 0 0 0 1 2 

Santralin Türkiye‟ye olası ekonomik getirileri 0 1 0 0 0 1 0 2 

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaĢmanın detayları 0 2 0 0 0 0 0 2 

Diğer 5 1 0 0 0 0 0 6 

TOPLAM 45 38 13 13 5 5 4 123 

 

3.8. Haberlerin BaĢlık Tonları 

 

Tablo 18‟de Akkuyu Nükleer Güç Santrali konulu haberler baĢlık tonu açısından 

incelenmiĢtir. Buna göre haber baĢlıklarının yüzde 44.7‟si (55 adet) nötr, yüzde 35.8‟i (44 

adet) olumsuz ve yüzde 19.5‟i (24 adet) olumlu tondadır. Gazeteler açısından baĢlık tonları 

incelendiğinde Cumhuriyet‟te olumsuz baĢlık tonuna sahip haberlerin çokluğu (33 adet) ve 
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olumlu baĢlık tonuna sahip haberlerin azlığı (3 adet) dikkat çekmektedir. Cumhuriyet‟teki 

haber baĢlıklarının yarıya yakını (31 adet) nötr tonludur. Hürriyet‟te olumlu (10 adet), 

olumsuz (8 adet) ve nötr (10 adet) baĢlık tonlu haberlerin dengeli bir Ģekilde dağıldığı 

görülmektedir. Bu rakamlara bakılarak Hürriyet‟in Akkuyu Nükleer Güç Santrali konulu 

haberlerde baĢlık tonu açısından bir denge kurduğu söylenebilir. Zaman ise olumlu baĢlık 

tonuna sahip haberlerin sayısı açısından (11 adet) Hürriyet‟e yakındır. Zaman‟daki nötr 

baĢlık tonlu haberlerin sayısı Hürriyet‟ten biraz daha fazladır (14 adet). Zaman‟ı farklı kılan 

nokta olumsuz baĢlık tonlu haberlerin azlığıdır (3 adet).     

 

Tablo 18. Haber Başlıklarının Tonu  

 

 Cumhuriyet Hürriyet Zaman Toplam Yüzde 

Nötr 31 10 14 55 44.7 

Olumsuz 33 8 3 44 35.8 

Olumlu 3 10 11 24 19.5 

TOPLAM 67 28 28 123 100 

 

Haber baĢlık tonlarının sayfalara göre dağılımını gösteren Tablo 19 incelendiğinde, en 

önemli ve en dikkat çeken sayfa olan ilk sayfada 5 nötr ve 5 olumlu baĢlık tonuna sahip 

habere karĢılık 3 adet olumsuz baĢlık tonuna sahip haberin yayımlandığı görülmektedir. Ġlk 

sayfada yayımlanan olumlu baĢlık tonuna sahip haberlerin nötr baĢlık tonuna sahip 

haberlerle aynı sayıda olmasına (5‟er adet) rağmen, olumlu baĢlık tonlu haberlerin ilk 

sayfada yayımlanma oranının daha yüksek olduğu (55 nötr haberin 5‟ine karĢılık 24 olumlu 

haberin haberin 5‟i) belirlenmiĢtir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili nötr baĢlık 

tonuna sahip haberler daha çok 6, 13, 1 ve 12. sayfalarda yer almıĢtır. Olumsuz baĢlık 

tonuna sahip haberler en çok 20, 6 ve 15. sayfalarda yayımlanmıĢtır. Olumlu baĢlık tonuna 

sahip haberlerin ise 1 ve 9. sayfalarda daha çok yer aldığı görülmektedir.      
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Tablo 19. Sayfalara Göre Haber Başlıklarının Tonu  
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1 5 3 5 13 

6 6 4 0 10 

10 4 3 3 10 

12 5 3 1 9 

8 3 2 3 8 

13 6 0 2 8 

20 3 5 0 8 

9 1 2 4 7 

15 3 4 0 7 

11 2 1 3 6 

16 2 2 1 5 

3 2 2 0 4 

14 1 3 0 4 

23 2 2 0 4 

2 2 1 0 3 

4 1 2 0 3 

7 2 1 0 3 

18 1 0 1 2 

19 2 0 0 2 

22 1 1 0 2 

Diğer 1 3 1 5 

TOPLAM 55 44 24 123 

 

Tablo 20‟de haber temalarının hangi baĢlık tonları ile verildiği görülmektedir. Buna göre en 

yaygın tema olan “risklere vurgu yapma” temasına sahip haberler 20 kez olumsuz ve 8 kez 

de nötr baĢlık tonuyla verilmiĢtir. “Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar” temalı 

haberler 10‟ar kez olumlu ve nötr, 1 kez de olumsuz baĢlık tonuyla verilmiĢtir. Üçüncü en 

yaygın tema olan “santrali ve nükleer enerjiyi protesto” temalı haberlerin 12 kez olumsuz 

ve 8 kez de nötr baĢlık tonuyla verildiği belirlenmiĢtir. “Hükümetin Akkuyu konusunda 

kararlılık beyanı” temalı haberler 7 kez nötr, 5 kez olumlu baĢlık tonuyla yayımlanmıĢtır. 

“Yetkililerin santrali savunan ve güvence veren açıklamaları” temalı haberler 6 kez olumlu 
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ve 5 kez de nötr baĢlık tonuyla verilmiĢtir. “Santralle ilgili yargı süreci” temalı haberler 

genellikle nötr (7 haberin 6‟sı) baĢlık tonuyla sayfadaki yerini almıĢtır.     

 

Tablo 20. Haber Temalarının Başlık Tonları  

 

 

N
ö

tr
 

O
lu

m
su

z 

O
lu

m
lu

 

T
O

P
L

A
M

 

Risklere vurgu yapma  8 20 0 28 

Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar 10 1 10 21 

Santrali ve nükleer enerjiyi protesto 8 12 0 20 

Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı 7 0 5 12 

Yetkililerin santrali savunan ve güvence veren açıklamaları 5 0 6 11 

Santralle ilgili yargı süreci 6 1 0 7 

Türk-Rus iliĢkileri bağlamında nükleer santral 2 0 0 2 

Santralde üretilecek elektriğin fiyatı 0 2 0 2 

Rusya‟ya aĢırı yetki ve ödünler verilmesi 1 1 0 2 

Türk ve Rus tarafları arasında yaĢanan sıkıntılar 1 0 1 2 

Yolsuzluk eleĢtirisi 0 2 0 2 

Santralin teknik özellikleri 1 1 0 2 

TBMM‟de santrale iliĢkin yaĢanan tartıĢmalar 0 1 1 2 

Santralin Türkiye‟ye olası ekonomik getirileri 1 0 1 2 

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaĢmanın detayları 2 0 0 2 

Diğer 3 3 0 6 

TOPLAM 55 44 24 123 

 

3.9. Haberlerdeki Görsel Unsurlar 

 

Bu bölümde öncelikle, çalıĢmada incelenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili 

haberlerde görsel unsur kullanılıp kullanılmadığı sorgulanacak, daha sonra eğer görsel 

unsur kullanıldıysa görsel unsurun türü ve içeriğine iliĢkin veriler değerlendirilecektir.  
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3.9.1.  Haberlerde görsel unsur kullanımı    

 

Yapılan incelemede Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili 123 haberin yüzde 47.2‟sinde 

(58 adet) görsel unsur kullanıldığı, yüzde 52.8‟inde ise (65 adet) görsel unsur 

kullanılmadığı belirlenmiĢtir (ġekil 1).      

 

  

 

Şekil 1. Haberlerde Görsel Unsur Kullanımı 

 

Gazetelere göre görsel unsur kullanımına iliĢkin bilgiler Tablo 21‟de verilmiĢtir. Buna göre 

görsel kullanımı açısından Cumhuriyet ile diğer iki gazete olan Hürriyet ve Zaman arasında 

önemli bir fark göze çarpmaktadır. Cumhuriyet Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili 

yayımladığı haberlerin yalnızca yüzde 38.8‟inde görsel kullanmıĢtır. Buna karĢın Hürriyet 

yayımladığı haberlerin yüzde 60.7‟sinde, Zaman ise yüzde 53.6‟sında görsel unsurlara yer 

vermiĢtir.       
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Tablo 21. Gazetelere Göre Görsel Unsur Kullanımı  

 

 Var Yok Toplam 

Cumhuriyet 26 41 67 

 % 38.8 % 61.2  

Hürriyet 17 11 28 

 % 60.7 % 39.3  

Zaman 15 13 28 

 % 53.6 % 46.4  

TOPLAM 58 65 123 

 

Tablo 22 görsel unsurların hangi haber temaları ile birlikte ne kadar kullanıldığı hakkında 

bilgiler vermektedir. Buna göre “risklere vurgu yapma” temalı haberlerde görsel kullanımı 

sınırlı olmuĢtur (28 haberin 8‟inde). Hem “santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar” hem 

de “santrali ve nükleer enerjiyi protesto” temalı haberlerin yarıdan biraz fazlasında görsel 

unsur kullanılmıĢtır. “Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı” (12 haberin 

10‟unda) ve “yetkililerin santrali savunan ve güvence veren açıklamaları” (11 haberin 

8‟inde) gibi pozitif temalı haberlerde görsel kullanım oranının yüksek olduğu görülmüĢtür. 

“Santralle ilgili yargı süreci” temalı 7 haberin sadece 1‟inde görsel unsur kullanılmıĢtır.       
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Tablo 22. Haber Temalarına Göre Görsel Unsur Kullanımı  
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Risklere vurgu yapma  8 20 28 

Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar 11 10 21 

Santrali ve nükleer enerjiyi protesto 11 9 20 

Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı 10 2 12 

Yetkililerin santrali savunan ve güvence veren açıklamaları 8 3 11 

Santralle ilgili yargı süreci 1 6 7 

Türk-Rus iliĢkileri bağlamında nükleer santral 2 0 2 

Santralde üretilecek elektriğin fiyatı 0 2 2 

Rusya‟ya aĢırı yetki ve ödünler verilmesi 0 2 2 

Türk ve Rus tarafları arasında yaĢanan sıkıntılar 1 1 2 

Yolsuzluk eleĢtirisi 0 2 2 

Santralin teknik özellikleri 1 1 2 

TBMM‟de santrale iliĢkin yaĢanan tartıĢmalar 1 1 2 

Santralin Türkiye‟ye olası ekonomik getirileri 1 1 2 

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaĢmanın detayları 1 1 2 

Diğer 2 4 6 

TOPLAM 58 65 123 

 

3.9.2.  Haberlerdeki görsel unsurların türü    

 

Elde edilen veriler Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili herhangi bir görselin kullanıldığı 

58 haberdeki görsel unsurların yüzde 94.8‟inin (55 adet) fotoğraf, yüzde 5.2‟sinin (3 adet) 

ise çizim olduğunu göstermektedir (ġekil 2).   
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Şekil 2. Haberlerdeki Görsel Unsurların Türü 

 

3.9.3.  Haberlerdeki görsel unsurların içeriği 

 

Görsel unsur içeriklerinin gazetelere göre dağılımını gösteren Tablo 23 incelendiğinde 

gazetelerin her üçünde de görsel unsur içeriği olarak en çok siyasilerin kullanıldığı 

saptanmıĢtır. Ama Cumhuriyet‟te siyasilerin görsel unsurlar içindeki payı (26 haberin 8‟i), 

Hürriyet (17 haberin 11‟i) ve Zaman‟a göre (15 haberin 8‟i) düĢüktür. “Protestocular” ve 

“nükleer santral bacası” içerikli görseller 11‟er kez kullanılmıĢtır. Akkuyu‟da nükleer güç 

santrali kurulmasını ve nükleer enerji kullanımını protesto edenleri Cumhuriyet‟in 7 kez 

görsel unsur olarak kullandığı, buna karĢılık Zaman‟ın ise hiç kullanmadığı belirlenmiĢtir. 

Hürriyet‟in, protestocuları 4 kez haber görseli olarak kullandığı saptanmıĢtır. Nükleer enerji 

kullanımını sembolize eden santral bacası görseli Cumhuriyet‟in haberlerinde 6, Zaman‟ın 

haberlerinde 4, Hürriyet‟in haberlerinde ise 1 kez kullanılmıĢtır. Dikkat çekici bir baĢka 

nokta ise sivil toplum kuruluĢlarının temsilcileri ile ilgili görsellere sadece Cumhuriyet‟te 

(2 kez) yer verilmesidir.   

       

 

 

 

 

 



 

70 

 

Tablo 23. Gazetelere Göre Görsel Unsurların İçeriği  

 

 Cumhuriyet Hürriyet Zaman Toplam Yüzde 

Siyasiler 8 11 8 27 46.6 

Protestocular 7 4 0 11 19.0 

Nükleer santral bacası 6 1 4 11 19.0 

Bürokratlar 1 0 2 3 5.2 

Sivil toplum kuruluĢu temsilcileri 2 0 0 2 3.4 

Santrali inĢa edecek Ģirketin yetkilileri 0 1 1 2 3.4 

Diğer 2 0 0 2 3.4 

TOPLAM 26 17 15 58 100 

 

Tablo 24‟te haber temalarının görsel unsur içerikleri ile iliĢkisi sorgulanmıĢtır. Buna göre 5 

farklı görselin kullanıldığı “risklere vurgu yapma” temalı haberlerde en çok protestocular, 

nükleer santral bacası ve sivil toplum kuruluĢlarının temsilcileri (2‟Ģer kez) görsel olarak 

kullanılmıĢtır. Yalnızca 2 tür görsel unsurun kullanıldığı “Santralin kuruluĢ sürecinde atılan 

adımlar” temalı 11 haberin 10‟unda siyasiler görsel içeriğini oluĢturmuĢtur. 3 farklı 

görselin kullanıldığı “santrali ve nükleer enerjiyi protesto” temalı 11 haberin 9‟unda ise 

protestocuların görsel unsur içeriğini oluĢturduğu belirlenmiĢtir. 2 farlı görselin kullanıldığı 

“Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı” temalı 10 haberin 8‟inde görsel unsur 

içeriği siyasilerdir. 4 farklı görselin kullanıldığı “yetkililerin santrali savunan ve güvence 

veren açıklamaları” temalı haberlerde en çok siyasiler (3 kez) görsel unsur içeriğini 

oluĢturmuĢ, nükleer santral bacası ve santrali inĢa edecek Ģirketin yetkilileri ise 2‟Ģer kez 

görsel unsur olarak kullanılmıĢtır. Farklı haber temaları ile kullanılma bakımından görsel 

unsur içerikleri incelendiğinde ise siyasilerin 9, nükleer santral bacasının ise 8 farklı haber 

teması ile birlikte kullanıldığı belirlenmiĢtir.        
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Tablo 24. Haber Temalarına Göre Görsel Unsurların İçeriği  
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Santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar 10 0 0 1 0 0 0 11 

Santrali ve nükleer enerjiyi protesto 0 9 1 0 0 0 1 11 

Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı 8 0 2 0 0 0 0 10 

Risklere vurgu yapma  1 2 2 0 2 0 1 8 

Yetkililerin santrali savunan ve güvence veren açıklamaları 3 0 2 1 0 2 0 8 

Türk-Rus iliĢkileri bağlamında nükleer santral 1 0 0 1 0 0 0 2 

Santralle ilgili yargı süreci 1 0 0 0 0 0 0 1 

Türk ve Rus tarafları arasında yaĢanan sıkıntılar 0 0 1 0 0 0 0 1 

Santralin teknik özellikleri 1 0 0 0 0 0 0 1 

TBMM‟de santrale iliĢkin yaĢanan tartıĢmalar 0 0 1 0 0 0 0 1 

Santralin Türkiye‟ye olası ekonomik getirileri 1 0 0 0 0 0 0 1 

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaĢmanın detayları 0 0 1 0 0 0 0 1 

Diğer 1 0 1 0 0 0 0 2 

TOPLAM 27 11 11 3 2 2 2 58 
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4. Sonuç ve Öneriler 

 

Bu çalıĢmada “Akkuyu Nükleer Güç Santrali‟nin kurulmasına dair anlaĢmanın 

imzalanmasından sonra santral yazılı basında nasıl sunulmuĢtur?” sorusunun yanıtı 

araĢtırılmıĢ ve anlaĢmanın imzalandığı 12 Mayıs 2010 tarihinden sonraki 1 yıl içinde; yazılı 

basını temsilen seçilmiĢ, sahiplik yapıları ve okur profilleri farklı Cumhuriyet, Hürriyet ve 

Zaman gazetelerinde santralin nasıl sunulduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bölümde 

araĢtırmada ulaĢılan sonuçlar ve konuyla ilgili öneriler yer almaktadır.    

 

4.1. Sonuç 

 

AraĢtırmada elde edilen bulgular doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili 

haberlere en çok yer veren gazetenin Cumhuriyet (3 gazetede yayımlanan toplam 123 

haberin yüzde 54.4‟ü) olduğu saptanmıĢtır. Buna göre Cumhuriyet‟in nükleer santral 

konusuna özel bir duyarlılık gösterdiğini ve yayınlarında bu konuya daha yaygın bir Ģekilde 

yer verdiğini söylemek mümkündür.  

 

AraĢtırma Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili haberlerin en çok 1. sayfada 

yayımlandığını göstermiĢtir (tüm haberlerin yüzde 10.5‟i). Özel olarak gazeteler 

incelendiğinde konuyla ilgili haberlerin Cumhuriyet‟te en çok 6. sayfada, Hürriyet‟te en 

çok 1. sayfada ve Zaman‟da en çok 11. sayfada yayımlandığı görülmüĢtür.  

 

Elde edilen bulgulara göre Akkuyu Nükleer Güç Santrali konulu haberler en çok “haber” 

gazete yazı türünde (yüzde 70) yayımlanmıĢtır. Ancak araĢtırmanın sağlıklı yürütülebilmesi 

açısından farklı bir kategori olarak ele alınmıĢ bulunan devam sayfası haberlerinin de 

eklenmesiyle toplam oran yüzde 78.1‟i bulmaktadır.     

 

AraĢtırma, haberlerin en çok sayfanın üst kısmında (yüzde 53.7) yayımlandığını 

göstermektedir. Ayrıca konuyla ilgili haberlerin sadece 2 kez manĢetten verildiği ve 

sürmanĢetten hiç verilmediği belirlenmiĢtir.  
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Elde edilen verilere göre Akkuyu Nükleer Güç Santrali konulu haberler en çok 1/8 sayfa 

olarak (yüzde 28.5) verilmiĢtir. Tek tek gazetelere bakıldığında, konuyla ilgili haberleri 

Cumhuriyet ve Hürriyet‟in en çok 1/8 sayfa, Zaman‟ın ise çeyrek sayfa olarak verdiği 

saptanmıĢtır.    

 

AraĢtırma sonuçları Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili haberlerdeki en yaygın temanın 

“risklere vurgu yapma” (yüzde 22.8) olduğunu göstermektedir. Gazetelere tek tek 

bakıldığında ise en yaygın haber temasının Cumhuriyet‟te “risklere vurgu yapma”, 

Hürriyet‟te “yetkililerin santrali savunan ve güvence veren açıklamaları” olduğu, Zaman‟da 

ise “santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar” ve “hükümetin Akkuyu konusunda 

kararlılık beyanı” temalarının ilk sırayı paylaĢtığı saptanmıĢtır. Genel olarak bakıldığında 

Cumhuriyet‟in negatif tonlu, Zaman‟ın pozitif tonlu temaları daha çok kullandığı, 

Hürriyet‟in ise hem negatif hem de pozitif tonlu temaları kullandığı görülmektedir.    

 

Haber temalarının sayfalara göre dağılımı incelendiğinde, en önemli sayfa olan ve Akkuyu 

Nükleer Güç Santrali ile ilgili en çok haberin yayımlandığı 1. sayfada en çok “santralin 

kuruluĢ sürecinde atılan adımlar” temalı haberlerin yer aldığı görülmektedir.   

 

Haber temalarının sayfalardaki konumları incelendiğinde sayfanın üst kısmında en çok 

“risklere vurgu yapma, orta kısmında en çok “santrali ve nükleer enerjiyi protesto” temalı 

haberlerin yayımlandığı, sayfanın alt kısmında ise “santralin kuruluĢ sürecinde atılan 

adımlar” ve “santrali ve nükleer enerjiyi protesto” temalı haberlerin eĢit sayıda 

yayımlandığı görülmüĢtür. ManĢetten verilen tek haber teması ise “santralin kuruluĢ 

sürecinde atılan adımlar” olmuĢtur. 

 

Haber temalarının sayfada kapladığı alanla ilgili bulgular, en yaygın tema olan “risklere 

vurgu yapma”nın en çok çeyrek sayfa, ikinci en yaygın tema olan “santralin kuruluĢ 

sürecinde atılan adımlar”ın en çok 1/8 ve 1/16 sayfa, üçüncü en yaygın tema olan “santrali 

ve nükleer enerjiyi protesto”nun ise 1/16 sayfa olarak verildiğini göstermektedir.  
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili haberlerdeki en yaygın anlatım biçimi “eleĢtirel” 

anlatımdır (yüzde 36.6). Ancak bir yanılgının da önüne geçmek için “eleĢtirel” anlatımın 

gazetelere dağılımında belirgin farlılıklar olduğunu ifade etmek gerekmektedir. “EleĢtirel” 

anlatım biçimi Cumhuriyet‟te çok büyük bir ağırlığa sahipken, Hürriyet‟te en yaygın 3. ve 

Zaman‟da ise en yaygın 4. anlatım biçimi olabilmiĢtir. Gazetelere ayrı ayrı bakıldığında 

Cumhuriyet‟te “eleĢtirel”, Hürriyet ve Zaman‟da ise ise “bilgilendirici” anlatım biçiminin 

daha çok olduğu görülmektedir. “Bilgilendirici” anlatım biçimi toplam içinde yüzde 30.9 

gibi ciddi bir paya sahiptir.  

 

Elde edilen veriler, en önemli sayfa olan birinci sayfada en çok “bilgilendirici” anlatım 

biçiminin kullanıldığını göstermektedir.  

 

Sayfanın üst kısmında en çok “eleĢtirel”, orta ve alt kısımlarında ise “bilgilendirici” anlatım 

biçimi kullanılmıĢtır.  

 

Büyük farkla en yaygın anlatım biçimleri olan “eleĢtirel” (yüzde 36.6) ve “bilgilendirici” 

(yüzde 30.9) anlatıma sahip haberler sırasıyla en çok 1/8 ve 1/16 sayfa olarak 

yayımlanmıĢtır.  

 

“EleĢtirel” anlatım biçimi genellikle “santrali ve nükleer enerjiyi protesto” ve “risklere 

vurgu yapma” temalı haberlerde kullanılmıĢken, “bilgilendirici” anlatım biçimi büyük 

oranda “santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar” temalı haberlerde kullanılmıĢtır.   

 

Elde edilen veriler Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili haberlerin en çok “nötr” baĢlık 

tonu (yüzde 44.7) ile yayımlandığını göstermektedir. Cumhuriyet‟te “olumsuz”, Zaman‟da 

“olumlu” baĢlık tonları daha çok iken, Hürriyet‟te “nötr” ve “olumlu” baĢlık tonlarının 

sayısı eĢittir.  

 

Birinci sayfada en çok “nötr” ve “olumlu” baĢlık tonuna (5‟er kez) sahip haberler 

yayımlanmıĢtır. AraĢtırma sonuçları “Nötr” baĢlık tonuna sahip haberlerin en çok 6. ve 13. 
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sayfalarda, “olumsuz” baĢlık tonuna sahip haberlerin en çok 20. sayfada, “olumlu” baĢlık 

tonuna sahip haberlerin ise en çok 1. sayfada yayımlandığını göstermektedir.    

 

“Nötr” baĢlık tonu en çok “santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar” temalı haberlerde, 

“olumsuz” baĢlık tonu en çok “risklere vurgu yapma” temalı haberlerde, “olumlu baĢlık” 

tonu ise en çok “santralin kuruluĢ sürecinde atılan adımlar” temalı haberlerde 

kullanılmıĢtır.    

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili haberlerin yüzde 47.2‟sinde görsel unsur 

kullanılmıĢtır. Görsel unsur kullanma oranı Cumhuriyet‟te yüzde 38.8‟e inerken, Zaman‟da 

yüzde 53.6‟ya yükselmekte, Hürriyet‟te ise yüzde 60.7‟yi bulmaktadır.  

 

“Hükümetin Akkuyu konusunda kararlılık beyanı”, “yetkililerin santrali savunan ve 

güvence veren açıklamaları” ve “Türk-Rus iliĢkileri bağlamında nükleer santral” temalı 

haberlerde görsel unsur kullanım oranı yüksektir.  

 

AraĢtırma sonuçları haberlerde fotoğraf ve çizim olmak üzere 2 tür görsel unsur 

kullanıldığını, söz konusu görsel unsurların da yüzde 94.8‟inin fotoğraf olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

 

Haberlerdeki en yaygın görsel unsur içeriğinin “siyasiler” (yüzde 46.6) olduğu 

saptanmıĢtır. Görsel unsur içeriği olarak “siyasiler” en çok “santralin kuruluĢ sürecinde 

atılan adımlar” temalı haberlerde kullanılmıĢtır. 

 

Sonuç olarak bu araĢtırma, öncelikle Akkuyu‟da inĢa edilecek olan nükleer güç santralinin 

yazılı basında çok çeĢitli yönlerden ve farklı yoğunlukta ele alındığını ortaya çıkarmıĢtır. 

AraĢtırma, gazetelerin konuyu ele alıĢının; sahiplik yapıları gereği iktidar ile olan iliĢkileri, 

yansıttıkları dünya görüĢleri ve bulundukları siyasi çizgilerden de mutlaka etkilenerek 

değiĢkenlik gösterdiğini ortaya koymuĢtur. Haber sayısı olarak konuyu diğer iki gazeteden 

daha çok yayımlayan Cumhuriyet‟in, nükleer santral konusunda daha eleĢtirel, sorgulayıcı, 
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temkinli ve riskleri öne çıkaran bir tutum içinde olduğu anlaĢılmaktadır. Hürriyet‟in konuya 

daha “nötr” yaklaĢmaya çalıĢtığı ve denge gözetme anlayıĢı içinde olduğu görülmüĢtür. 

Zaman‟ın ise nükleer santral konusuna olumluya dönük bir bakıĢ açısıyla yaklaĢtığı ve bu 

konudaki risk uyarılarını ya da eleĢtirileri sayfalarından nadiren yansıttığı belirlenmiĢtir.            

  

4.2. Öneriler 

 

Türkiye‟de nükleer enerji kullanımı konusundaki tartıĢmanın taraflarına bakıldığında, 

bilinçli hareket eden dar bir çevre bir tarafa bırakılırsa; genellikle bilgisizlikten 

kaynaklanan bir korkunun ya da kimi zaman siyasi bir duruĢun uzantısı olan bir itiraz ve 

bunun karĢısında çoğunlukla okuma ve araĢtırmaya dayanmayan, bilinçsiz ve genellikle 

siyasi temelli bir desteğin varlığı göze çarpmaktadır. Her iki tutum da yanlıĢtır. Ġtirazın da 

desteğin de bilimsel bilgiye dayanması esastır.  

 

Bilimsel bilgiye halkın kendi kendine ulaĢmasını beklemenin gerçekçi olmadığı göz önüne 

alınırsa, baĢlıca görevi halkın haber almasını sağlamak olan basının devreye girmesi 

zorunlu görünmektedir. Öyleyse ekonomik, sosyal, siyasi, çevresel ve jeopolitik boyutları 

olan ve yerel, ulusal ve uluslararası etkileri olacak nükleer enerji kullanımı gibi bir konuda, 

medyadan kamuoyuna doğru ve anlaĢılır bilgiler ulaĢtırılması önem kazanmaktadır. Medya 

nükleer enerji konusunda eğitici ve öğretici yayınlar yapmalı ve konuyu tüm boyutlarıyla 

vererek halkı aydınlatmalıdır. Medya bunu yaparken bilimsel çevrelerin yanı sıra kamunun 

ve sivil toplum kuruluĢlarının katkılarını da mutlaka almalıdır.    

 

Nükleer enerji ve elbette Akkuyu Nükleer Güç Santrali konusunda yapılacak olan yayınlar, 

Çernobil ya da Fukushima gibi kazaların yarattığı olumsuzlukları abartan, korkutucu 

söylemler ile nükleer santral kurmanın büyük ülke olmanın gereği olduğu yönündeki 

popülist söylemler arasına sıkıĢtırılmamalıdır. Nükleer enerjiyi bilimsel gerçekler ıĢığında, 

tarihsel arka planı ile ele alan ve diğer ülkelerin yaĢadığı olumlu ya da olumsuz tecrübeleri 

de yansıtan yayınlar yapılmalıdır. Böylece kamuoyunun bu konuda doğruyu kendisinin 

bulmasına yardımcı olunabilecektir. 
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Elbette her araĢtırmada elde edilen sonuç, incelenen dönemin koĢulları için geçerlidir. 

Nükleer güç santralinin baĢka bir siyasi iktidar döneminde yapılmasının, santrali Rusya‟nın 

değil de farklı bir ülkenin inĢa etmesinin ya da gazetelerin iktidarla olan iliĢkilerindeki 

değiĢikliklerin araĢtırmada elde edilen bulguları etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu 

anlamda Türkiye‟de önümüzdeki yıllarda inĢa edilecek yeni nükleer güç santrallerinin 

basında sunumu da baĢka araĢtırmalara konu olabilir.  

  

Öte yandan üniversiteler topluma rehberlik eden ve ıĢık tutan kurumlar olarak, yaptıkları 

bilimsel çalıĢmaları toplumun hizmetine sunmaktadır. Bu bağlamda “basın ve nükleer 

enerji” ve “toplum ve nükleer enerji” konularında lisansüstü çalıĢmaların teĢvik edilmesi, 

bilinç düzeyinin artırılması açısından yararlı olacaktır.    
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