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KAZAKİSTAN’DA NÜKLEER ENERJİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE DEĞER-
LENDİRMELER	  
Kazakistan yıllardır toprakları üzerin-
de bir nükleer enerji santrali (NES) 
inşa edilmesi konusunu ciddi olarak 
düşünmektedir. Sovyet döneminde 
Kazakistan’ın batısında bulunan ve 
daha önceki adı Sevçenko olan Ak-
tav şehrinde bir BN-350 hızlı reaktörü 
barındırmış olan bir ülke için bu du-
rum şaşırtıcı değildir. 1973 yılında 
faaliyete geçen bu reaktör, ka-
patıldığı 1999 yılına kadar elektrik ve 
içme suyu üretmeye devam etmiştir. 
2006 yılında Rusya ile ortak baş-
latılan yenilikçi küçük ve orta boy 
reaktörlerin geliştirilmesi ve ihraç 
edilmesine yönelik girişim, erken bir 
atılım olmuş ve tarafların fikri mülki-
yet hakları, kaynak bulma, teknik 
düzenlemeler ve fiyatlama gibi konu-
lar üzerinde anlaşmazlığa düşmeleri 
nedeniyle başarıya ulaşamamıştır.  
Ayrıca uzak yerleşim birimlerinin 
enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 
50-100 MWe küçük reaktörler kurul-
ması konusunda Kazakistan Ulusal 
Nükleer Merkezi tarafından bir öneri 
getirilmiştir. 2013 yılında Cumhur-
başkanı Nazarbayev’in bir hükümet 
toplantısında yaptığı konuşmada 
NES kurulması ile ilgili plan yeniden 
gündeme gelmiştir. Nazarbayev 
konuşmasında, Kazakistan’ın yakın 
zamanda bağımsızlık sonrası ilk 
nükleer enerji projesini uygulamaya 
koyacağını belirtmiştir. 2014 baş-
larında ise NES’in kurulum yeri, 
yatırım kaynakları ve inşaatın zamanı 
konusunda karar vermek üzere hü-
kümete görev vermiştir.  
Nükleer enerjiye bu yönelimin altında 
yatan en önemi neden, hem nüfus 
artışına hem de büyük sanayi ve 
altyapı projelerinin uygulanmasına 
bağlı olarak enerji sıkıntısının ortaya 
çıkma ihtimalidir. Kazakistan Sanayi 
ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı, ülke-
nin 2011 yılında 86.2 milyar kWh 
olan enerji tüketiminin, 2030 yılı 
itibariyle 145 milyar kWh’a çıkacağını 
ve bu tarihten itibaren nükleer enerji-
nin toplam enerji üretiminin yaklaşık 
%4.5’ini karşılayacağını öngörmek-
tedir. Bunun yanı sıra nükleer enerji-
nin, düzensiz enerji dağılımı, dış 
kaynaklara bağımlılık, artan elektrik 
maliyetleri ve çevre kirliliği gibi prob-
lemlerin çözümüne de yardımcı ol-
ması beklenmektedir. Örneğin, Ka-
zakistan’daki elektrik santrallerinin 
yaklaşık %87’si fosil yakıtı kullan-
makta ve elektriğin %70’inden fazlası 
kömür yakıtı kullanan santrallerden 
elde edilmektedir. Bu durum, ağır 

metaller ve radyonüklitler içeren 
yoğun sera gazı emilimlerine yol 
açmaktadır. 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 2014 
yılında yaptığı Halka Sesleniş ko-
nuşmasında ülkede NES kurulması 
için bir başka nedenin bulunduğunu 
da belirtmiş ve nükleer enerjinin, 
Kazakistan’ın doğal gazı sadece bir 
enerji kaynağı olarak tüketmesine 
değil aynı zamanda yüksek katma 
değerli ürünler üretmek için kullan-
masına da yardımcı olacağını ifade 
etmiştir. Ayrıca bir NES kurulmasının 
teşvik edilmesi kararı, ülkenin trav-
matik Sovyet deneyiminin milli bir 
avantaja dönüşmesini sağlaması 
açısından da makuldür. Nitekim, 
Kazakistan nükleer silahların test 
edilmesi sürecinin sonuçlarından 
ciddi ölçüde zarar görmüş bir ülkedir 
ve artık nükleer enerjinin barış 
amaçlı kullanılmasından fayda sağ-
lamasının zamanı gelmiştir.  
Diğer yandan, NES kurulmasına 
karşı olan gruplar, özellikle Fukuşima 
felaketinin ardından konuyla ilgili 
olası emniyet ve güvenlik risklerini 
gündeme getirmişler ve ayrıca nük-
leer enerji tarifelerinin nükleer atık 
yönetimi ve bunu izleyen NES söküm 
maliyetlerini içermesi nedeniyle tüke-
ticiler için daha da yüksek olacağını 
belirtmişlerdir.  
Ayrıca, bir milli nükleer enerji endüst-
risi geliştirilmesi kararının ülkenin, 
nükleer ve radyolojik terör gibi yeni 
tehditlerle karşı karşıya gelmesine 
yol açabileceğine yönelik görüşler 
ortaya çıkmıştır. Nükleer tesislerin 
emniyet ve güvenlik sistemlerindeki 
teknik zayıflıkların yanı sıra personel 
eğitimi ve acil durum prosedürlerin-
deki eksiklikler, bu tesislerin sadece 
doğal felaketlere ve acil durumlara 
karşı değil aynı zamanda tesislere 
zorla girilmesi, hırsızlık ve sabotaj 
risklerine karşı da savunmasız hale 
gelmesine yol açabilmektedir. Tesisin 
güvenli bir şekilde korunması ve ileri 
fiziki güvenlik sistemleriyle donatılmış 
olması halinde bile insani hatalardan 
ya da hırslardan kaynaklanan neden-
lerle güvenlik sorunları ortaya 
çıkabilir.   
Bu konuda ayrıca kamuoyunun des-
teğini almak da önemlidir. Yapılan 
çalışmaların kanıtları; Kazakistan’da 
özellikle radyofobinin yüksek olması 
nedeniyle nükleer ile ilgili herhangi 
bir konuda olumsuz bir algı oluştur-
manın son derece kolay olduğunu 

göstermektedir. 1990’ların sonlarında 
bazı sivil toplum kuruluşları ve çevre-
ci gruplar, yeniden işleme ve gömme 
faaliyetleri için Kazakistan’ın nükleer 
ve radyoaktif atık ithal etmek isteme-
sine karşı bir kamuoyu oluşturmuş-
lardır. Benzer şekilde, Kazakistan’ın 
daha önceki Semipalatinsk nükleer 
test alanını ekonomik amaçlı kul-
lanım alanına dönüştürme yönündeki 
faaliyetleri ile uluslararası nükleer 
yakıt bankası kurma ve bir NES 
kurma yönündeki faaliyetleri, toplu-
mun bir kısmından olumsuz geri 
bildirim almıştır. Bu tür nükleer karşıtı 
kampanyaların, ülkenin sosyo-politik 
istikrarı üzerinde ters etkilere yol 
açma ihtimali vardır.  
2013 yılından bu yana Kazakistan 
hükümeti, nükleer enerjinin çeşitli 
alanlarda kullanımı sürecini hızlı bir 
şekilde başlatmıştır. Doğu Kazakis-
tan’daki Kurçatov yerleşim biriminde 
ve Balkaş Gölü’nün güneybatı 
kıyısındaki Ülken yerleşim birimine 
yakın bölgede bulunan alanlar, bu 
alanların en önemlileridir. Bu süreçte 
ayrıca bir NES kurulması için Rusya 
ile bir hükümetler arası ön anlaşma 
imzalanmıştır. Japonya da Kazakis-
tan’ın NES projesine katılma konu-
sunda hazır olduğunu belirtmiştir. 
Bununla birlikte açıklanan tüm plan-
lara rağmen, bu proje, Kazakistan’da 
kurulacak ilk NES için öncelikli bir 
stratejik ortağa ya da NES’in kurulum 
yerine ilişkin bir karar alınması bir 
yana, bir fizibilite çalışmasının ötesi-
ne geçememiştir.  
Dolayısıyla, ülkede bir NES kurul-
ması projesiyle ilgili son karar hala 
net olarak verilmemiştir. Bu karar, 
Kazakistan’ın gelecekteki ekonomik 
durumuna ve enerji ihtiyaçlarına 
bağlı olarak şekillenecek gibi görün-
mektedir. NES’in kurulması kar-
maşık, geniş ölçekli ve maliyetli bir 
girişimdir ve  günümüzdeki bütçe 
sınırlamaları veri iken böyle bir giri-
şimin ülke için ciddi bir finansal yük 
olacağı açıktır. Bununla birlikte, eğer 
Kazakistan NES’in kurulması proje-
sini sürdürme kararı alırsa, bu proje-
nin, tüm nükleer emniyet ve güvenlik 
standartlarını karşıladığını garanti 
altına alan bağımsız bir uluslararası 
onay belgesi alması gerekmektedir. 
Her durumda, Kazakistan’da barış 
amaçlı nükleer enerji kullanımı, hem 
enerji tasarrufu ve enerji teknolojileri-
nin etkinliği hem de yenilenebilir 
enerji ile birlikte geliştirilmelidir.   



	  

• Astana’da düzenlenen Avrupa 
Birliği – Orta Asya ülkeleri Başba-
kanları Toplantısında Kazakistan 
Dışişleri Bakanı Erlan Idrissov ve 
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Gü-
venlik Politikaları Yüksek Temsil-
cisi Federica Mogherini bir geniş-
letilmiş ortaklık anlaşması imza-
lamışlardır. Bu anlaşma Kazakis-
tan ve AB arasında ticaret, eko-
nomi ve yatırım alanlarında işbirliği 
konusunda yeni imkanlar ortaya 
koymaktadır. Bu açıdan Kazakis-
tan, AB ile yeni bir kapsamlı an-
laşma imzalayan ilk Orta Asya ül-
kesi olmuştur. 

• Bağımsız Devletler Topluluğu 
(CIS) Savunma Bakanları Konse-
yi’nin 69. toplantısında, üst düzey 
yetkililer ortak hava savunma ve 
iletişim sistemlerinin geliştirilmesi 
üzerinde görüşmüşlerdir. Toplantı 
sonucunda Rusya ve Ermenistan, 
Kafkasya Kolektif Güvenlik Bölge-
sinde Ortak Bölgesel Hava Sa-
vunma Sistemi kurma konusunda 
bir anlaşma imzalamışlardır. Ayrı-
ca, Rusya Savunma Bakanı Ser-
gey Shoigu, Azerbaycan, Kırgızis-
tan, Tacikistan ve Kazakistan Sa-
vunma Bakanları ile 2016 yılı için 
askeri işbirliği anlaşmaları imza-
lamıştır. 

• BM Genel Kurulu, Türkmenistan 
tarafından sunulan transit ulaştır-
ma koridorlarının oluşturulmasıyla 
ilgili kararı kabul etmiştir.  Bu ka-
rar, bölge içi ulaştırma koridor-
larında kesintisiz bir kargo taşıma-
cılığı zinciri oluşturulmasıyla ilgili 
tüm ulaştırma yöntemleri arasında 
işbirliği için temel oluşturmaktadır.  

• Katar Dış İşleri Bakanı Khalid bin 
Mohammad Al Attiyah, Moskova’ 
ya yaptığı resmi ziyarette Rus 
mevkidaşı Sergey Lavrov ile Suri-
ye’deki krizle ilgili durumu değer-
lendirmiştir. Rusya ve Katar, Ulus-
lararası Suriye Destek Grubu’na 
(ISSG) üye ülkeler olduklarından 
taraflar, özellikle Suriye’deki çatış-
maların durdurulması ve Basra 
Körfezi çevresinde güvenliğin sağ-
lanması konularında görüşmüşler-
dir. 
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• Türkmenistan, ülkenin en büyük 
doğal gaz yataklarını tek bir doğal 
gaz ulaştırma sistemine bağlayan 
Doğu-Batı doğal gaz boru hattının 
faaliyete geçirildiğini duyurmuştur. 
Bu boru hattı 733 km boyunca Ma-
ri’deki Şatlık eyaletindeki gaz kop-

resörü santralini Balkan eyaletin-
deki Belek gaz kompresörüne 
bağlamaktadır. Bu boru hattının 
doğal gaz taşıma kapasitesi yıllık 
30 milyar metreküptür. 

• Rusya Enerji Bakanı Alexander 
Novak, 2014 yılında 16.2 milyon 
ton olan Rusya’nın kıta sa-
hanlığındaki ham petrol üretiminin 
2015 yılında %16 artarak 18.8 
milyon tona ulaştığını belirtmiştir. 
Bakan ayrıca, 2015 yılında ülkenin 
doğal gaz ihracatında 2014 yılına 
(181.2 milyar metreküp) kıyasla 
%5’lik bir artış olacağını ve doğal 
gaz ihracatının 190 milyar metre-
küpe çıkacağını ifade etmiştir.  

• Tacik holding şirketi Barqi To-
jik’den yapılan açıklamaya göre, 
Tacikistan 2015 yılında Kırgızis-
tan’a ve Afganistan’a yaptığı elekt-
rik ihracatından yaklaşık 46 milyon 
dolar gelir elde etmiştir. Toplam ih-
racatın %90’ından fazlası Afganis-
tan’a, %10’u ise Kırgızistan’a ya-
pılmıştır. Afganistan’a ve Kırgızis-
tan’a yapılan elektrik satışları 
sırasıyla $42,069 milyon dolar ve 
4 milyon dolar olmuştur.  

• Tahran’da düzenlenen 10. Ortak 
Ekonomik İşbirliği Komisyon Top-
lantısında, İran ve Azerbaycan 
petrol, doğal gaz, sanayi, ticaret, 
sağlık, kültür, ulaştırma ve yenile-
nebilir enerji gibi 12 farklı alanda 
işbirliğini kapsayan bir Mutabakat 
Anlaşması (MoU) imzalamışlardır. 
MoU hem petrol projeleriyle ilgili 
yatırımlar hem de doğal gaz ta-
kasıyla ilgili anlaşmazlıkların çö-
zülmesi ve Azerbaycan’ın doğal 
gaz depolama tesislerinin kul-
lanımının koordinasyonu konu-
larında yenilikler öngörmektedir. 
Ayrıca, taraflar 2016 yılında Azer-
baycan elektriğinin İran’a ihra-
catının başlatılması konusunda da 
anlaşmışlardır.  

• İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret 
Bakanı Mohammad Reza Nemat-
zadeh ve Avrasya Ekonomik Ko-
misyonu Ticaret Bakanı Andrey 
Slepnev, Tahran’da tercihli tarife 
ile ilgili geçici bir anlaşma imza-
lamışlardır. Bu anlaşma, İran ile 
Avrasya Ekonomik Birliği arasında 
ticaret anlaşmalarının uygulan-
ması için bir başlangıç noktası ola-
rak değerlendirilmektedir. 

• Hindistan Başbakanı Narendra 
Modi’nin Moskova’ya yaptığı resmi 
ziyarette, Rusya ve Hindistan 15 
belgeyi içeren bir anlaşma paketi-
ne imza atmışlardır. Özellikle Rus 
şirketi Sistema ve Hindistan Reli-

ance Group ortak bir telekomüni-
kasyon şirketi kurulmasıyla ilgili bir 
anlaşma imzalamışlardır. Ayrıca, 
Rusya’nın Uzak Doğu Kalkınma 
Bakanlığı ile Hindistan’ın Tata 
Elektrik enerjisi şirketi, Rusya’nın 
Uzak Doğu bölgesinde enerji sek-
töründe yatırım işbirliği alanında 
bir MoU imzalamışlardır. 

• Tacikistan, CIS içinde serbest tica-
ret bölgesi oluşturulmasıyla ilgili 
anlaşmayı onaylamıştır. Tacikistan 
Ekonomik Kalkınma ve Ticaret 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklama-
ya göre, Ocak-Kasım 2015 döne-
minde Tacikistan’ın CIS ülkelerin-
deki önemli ticaret ortakları olan 
Rusya ve Kazakistan ile ticaret 
hacmi, sırasıyla %7.6 ve %18 
azalmıştır. 

• Ukrayna Parlamentosu Verkhovna 
Rada, 2016 devlet bütçesini, vergi 
kanunlarındaki değişiklikleri de 
dikkate alarak toplam 263 oyla 
onaylamıştır. Buna göre, 2016 
yılında bütçe açığı GSYİH’nın 
%3.7’sini oluşturacaktır. 2016 yılı 
bütçesinde kamu gelirlerinin 595 
milyar Grivna (25.9 milyar dolar) 
ve kamu harcamalarının 667.7 
milyar Grivna (29.1 milyar dolar) 
olması öngörülmektedir. Enflasyon 
oranının %12 ve GSYİH artışının 
ise %2 olması beklenmektedir. 
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• Rusya’nın en batısındaki Kalining-
rad bölgesi 2006 yılında başlatılan 
Rusya-Litvanya sınır belirleme sü-
recini tamamlamıştır. Açılış töreni, 
Kaliningrad bölgesindeki Nesterov 
yerleşim biriminde bulunan sınır 
kontrol noktasında yapılmıştır. 

• Pakistan’ı ve Afganistan’ı sallayan 
şiddetli deprem soncunda Pakis-
tan’ın kuzeybatısındaki Peşaver 
şehrinde 40’ın üzerinde kişi yara-
lanmıştır. 

• Türkmenistan ve UNICEF, Ocak 
2016’dan itibaren 2016-2020 dö-
nemini kapsayacak yeni bir işbirliği 
programını faaliyete geçirecekleri-
ni duyurmuşlardır. Program, ço-
cukların hayatta kalması ve sağ-
lıklı yaşaması, erken yaşta yüksek 
kaliteli ve kapsamlı öğrenme sü-
reçlerinin uygulanması ve çocuk 
haklarının uygulamaya konulması 
gibi alanları içermektedir.  

• Rusya Federal Uzay Ajansı (Ros-
cosmos) Başkanı Igor Komarov, 
Rusya’nın Federal Uzay Prog-
ramı’nın yeni taslağının 2020’lerin 
ikinci yarısında ay çevresinde bir 
uzay uçuşuna imkân vereceğini 
açıklamıştır.  
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