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KÜRESEL ELEKTRİK ARZINDA NÜKLEER ENERJİNİN ROLÜ 1 

Küresel elektrik üretiminde nükleer enerji oldukça önemli bir kaynak olmaktadır. 2018 yılı 

küresel elektrik arzının %10’u nükleer enerjiden sağlanmıştır. 2019 yılının Mayıs ayı itibariyle 

toplam 31 ülkede 452 nükleer enerji santrali faaliyet göstermektedir. Bu santrallerin toplam 

kapasitesi yaklaşık 400 GW’tır.  

Nükleer enerji gelişmiş ekonomilerde çok daha önemli rol almaktadır. 2018 yılında Fransa, 

Slovakya ve Macaristan’da toplam elektrik üretiminin yarısından fazlası nükleer enerjiden 

karşılanmıştır. Avrupa Birliği ise elektrik arzının %25’ini nükleer reaktörlerden karşılamıştır. 

Ayrıca Güney Kore ve ABD’de elektrik üretimlerinin %20’sini nükleer enerjiden 

faydalanmıştır. Japonya’da ise 2011 yılında yaşanan Fukuşima nükleer santral kazasından önce 

elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı yaklaşık %30 iken, 2018 yılında bu oran yaklaşık %5 

olmuştur. 

 

Şekil 1. Ülke Bazlı Toplam Elektrik Üretiminde Nükleer Enerjinin Payı 

                                                           
1 Nuclear Power in a Clean Energy System-IEA                      Y.G 
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Gelişmiş ülkelerde 2018 yılında, düşük karbonlu elektrik üretimi sağlayan kaynaklara 

bakıldığında elektrik üretim miktarı olarak sıralamanın nükleer enerji, hidroelektrik, rüzgâr, 

güneş ve diğer yenilenebilir kaynaklar şeklinde olduğu gözlenmektedir. Nükleer enerji 13 

gelişmiş ülkede en büyük düşük karbonlu elektrik üretimi sağlayan kaynaktır ki bu ülkeler: 

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, Kore, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, 

Birleşik Krallık ve ABD’dir. Nükleer enerji, 1971 yılından 2018 yılına kadarki süreçte toplam 

yaklaşık 76.000 TWh sıfır emisyonlu elektrik arzı sağlamıştır ki bu miktar güneş ve rüzgar 

enerjisinden üretilen toplam elektrik üretim miktarının 10 katından daha fazladır. Küresel 

olarak nükleer enerji, 1971-2018 yılları arasında toplam 63 gigaton karbondioksit emisyonunu 

önlemiştir. Eğer nükleer enerji ile elektrik üretimi olmasaydı, elektrik üretiminden doğan 

emisyon %20, toplam enerji kaynaklı emisyon ise söz konusu süreçte %6 daha fazla olacaktı.  

Çoğu nükleer santralin kurulumu 1970-1980’lere dayandığı için günümüzde nükleer enerji 

santrallerinin yaşlandığı bilinmektedir. Küresel olarak ortalama nükleer enerji santral yaşı 

32’dir. Gelişmiş ülkelerde bu yaş 35 iken gelişmekte olan ülkelerde nükleer enerji santrallerinin 

ortalama yaşı 25’tir.  

 

Şekil 2: Seçili ülkelerde/bölgelerde nükleer enerji kapasitesinin yaş profili 
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Nükleer enerji, 3 önemli şekilde enerji güvenliğine katkı sağlamaktadır.  

1) Nükleer enerji elektrik arzında ve birincil enerji arzında çeşitlilik sağlamaktadır. Kendi iç 

elektrik tüketimini karşılamada yeterli enerji kaynağı bulunmayan ve bu nedenle ithalata 

bağımlı olan ülkelerde nükleer enerji, dışa bağımlılığı azaltmakta ve arz güvenliğini 

artırmaktadır. Örneğin, yenilenemeyen enerji kaynaklarının tümü için ithalata bağımlı olan 

Japonya’da, 1965-2000 yılları boyunca nükleer enerjinin gelişmesi ile yakıt ithalatında en 

az 14,5 trilyon YEN (132 milyar ABD doları) tasarruf sağlandığı tahmin edilmektedir.  

2) Nispeten düşük olan nükleer enerji yakıt maliyeti, nükleer enerji santralinin operasyon 

maliyetinin fosil yakıtlı santrallere göre yakıt fiyatı kırılganlığına daha az maruz kaldığı 

anlamına gelmektedir. Nükleer enerji yakıtında yaşanacak %50 oranındaki artış elektrik 

üretimi toplam maliyetini sadece %5 oranında artırmaktadır.  

3) Nükleer santraller, belirli teknik değişikliklerin yapılması ile elektrik üretiminde esnek 

olabilmektedir. Yani, talebe göre elektrik üretiminde artış veya azalış sağlanabilmektedir. 

Bu da elektrik sisteminde dengeleme konusunda oldukça önemlidir. Ayrıca nükleer 

santraller gerekli bakımlar yapıldığı sürece uzun vadede elektrik arzı konusunda 

güvenilirlik sağlamaktadır. Fransa'da nükleer üretimin maliyet rekabetçiliği, elektrik 

üretim yakıt karışımında (1980'lerden bu yana yaklaşık% 75) yüksek bir paya sahip 

olmasını sağlamış ve böylece bazı santrallerin yük alma veya atma girişimlerini sağlamak 

için reaktör tasarımlarına esnekliği dahil etmeyi teşvik etmiştir. Almanya’daki nükleer 

santraller de, artan değişken yenilenebilir enerji (VRE) oranının sisteme uyum sağlaması 

için benzer yeteneklere sahiptir. Bu yetenekler, VRE'nin toplam payı artmaya devam 

ettikçe, daha da önem kazanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rapordan kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir. Raporun tamamı ya da bir kısmı izinsiz yayımlanamaz. Raporda geçen 

ifadeler dernek ve üyesi herhangi bir kişi, kurum ve kuruluş görüşlerini yansıtmamaktadır. 
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