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GERD ROSENKRANZ
Yüksek metalurji mühendisi ve malzeme bilimleri doktoru Gerd Rosenkranz, iletiﬂim bilimlerinde tamamlay›c› bir e¤itim ald›ktan sonra 20 y›l boyunca çeﬂitli günlük ve haftal›k ulusal gazetelerde gazeteci
olarak çal›ﬂt›; 2004 y›l›na kadar beﬂ y›l süreyle haber dergisi Der Spiegel'in baﬂkent bürosunda çevre ve
enerji politikalar› konular›nda redaktör olarak görev yapt›. 2004 y›l›n›n Ekim ay›ndan bu yana Berlin'de
bulunan Alman Çevreye Yard›m Politikalar› Derne¤i baﬂkanl›¤› görevini yürütüyor.

AR‹F KÜNAR
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdi. 1985 y›l›nda Elektrik Mühendisleri Odas›
dergisinin yay›n koordinatörlü¤ü görevine baﬂlad›. 1986 Çernobil nükleer santral facias›ndan sonra onlarca konferans-panele kat›ld›, çesitli gazete ve dergilerde yaz›lar yazd›, halen de yazmaya devam ediyor.
Ayr›ca; Neden, Nükleer Santrallara Hay›r? ve Donkiﬂot'lar Akkuyu'ya Karﬂ› -anti nükleer hikâyeler isimleriyle EMO taraf›ndan 2 kitab› yay›nland›. Halihaz›rda; Tüketici Haklar› Derne¤i Enerji Komisyonu
baﬂkan›, Elektrik Mühendisleri Odas› Enerji Komisyonu üyesi, TMMOB Nükleer Enerji Komisyonu üyesi, DPT 8. Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› Nükleer Enerji Komisyonu üyesi, Dünya Enerji Komitesi/Türk Milli
Komitesi Çevre ve Enerji Komisyonu üyesidir.

ÖZGÜR GÜRBÜZ
1994 y›l›ndan bu yana çevre, ekonomi ve enerji üzerine yaz›lar yazan ‹ﬂletme Bölümü mezunu Özgür
Gürbüz, halen gazetecili¤in yan› s›ra, enerji ve çevre konular›nda yapt›¤› ba¤›ms›z araﬂt›rmalarla birçok
firma ve STK'ya dan›ﬂmanl›k hizmeti sunuyor. Oxford Brookes Üniversitesi'nde bilgisayar üzerine yüksek
lisans yapan Gürbüz'ün çal›ﬂt›¤› gazeteler aras›nda Milliyet, Yeni Yüzy›l, Liberal Bak›ﬂ ve Referans say›labilir. Gürbüz, 2004-2005 y›llar› aras›nda Greenpeace Akdeniz Ofisi Enerji Kampanyas› sorumlusu olarak da görev yapt›.
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VORWORT
ÖNSÖZ

Bu y›l›n trajik y›ldönümlerinden biri, 26 Nisan'da 20. y›l›n› dolduran Çernobil'deki nükleer
“kaza”d›r. Çernobil özellikle radyasyon yüklü bulutlar›n ulaﬂt›¤› ülkelerde büyük bir pani¤e yol açm›ﬂt›. Say›s›z Avrupal› geçici olarak uzak ülkelere gitmiﬂ, güvenlik nedeniyle çocuklar›n› ABD'ye ya da radyasyon bulutlar›n›n ulaﬂamad›¤› di¤er uzak ülkelere göndermiﬂti. Gazeteler aylarca her gün tüketilen süt ve süt ürünleri, sebze, meyve, f›nd›k, çay ve
mantar gibi g›da maddelerindeki radyasyon oranlar› üzerine istatistikler yay›nl›yordu…
Hepsi birer potansiyel tehlikeydi art›k.
Çernobil birçok ülkede bir bilinç dönüﬂümüne neden oldu. ‹nsanlar, kendilerine ve gelecek
nesillere yönelik havadan, sudan ve topraktan gelen görünmez bir tehlike karﬂ›s›nda çaresiz olduklar›n› gördüler. Bu kazayla insano¤lunun teknolojik geliﬂmeye olan saf inanc› temelinden sars›ld›. Böylece, dizginlenemeyen teknolojik geliﬂmenin yerini, sadece güncel
sorunlar› çözmekle kalmay›p, gelece¤i de gözeten sürdürülebilir geliﬂme talepleri ald›. O
dönemde Çernobil'in yaratt›¤› tehlikelerin tart›ﬂ›l›r oldu¤unu söyleyenlerin hiçbir inan›l›rl›klar› yoktu.
Bugün “olas› en kötü kaza” kategorisinde yer alan Çernobil'i hat›rlamak pek hoﬂumuza
gitmiyor. Çünkü nükleer enerji, enerji temininin güvence alt›na al›nmas› aç›s›ndan tekrar
önem kazanmaya baﬂlad›. Çernobil'in yaratt›¤› ve 20 y›l önce tüm dünyan›n kabul etti¤i
sonuçlar, bugün, nükleer enerjiye dayanan bir enerji politikas›n› geçerli k›labilmek ad›na
yeniden sorgulan›yor veya yeni tip santrallerin güvenli oldu¤u ve ikinci bir Çernobil'in söz
konusu olmad›¤› temin ediliyor. Nükleer enerjiyle di¤er enerji kaynaklar›n›n bir arada
kullan›lmas›n›n, gelece¤e yönelik enerji politikalar›nda en “temiz”, en “güvenli” ve en
“sürdürülebilir” alternatif olarak gösterilmesi de nadir rastlanan bir durum de¤il.
Heinrich Böll Stiftung, bütün dünyada sürdürülebilir bir geliﬂme için çaba gösterirken,
hem enerji güvenli¤ini hem de insanlar›n güvenli¤ini ayn› derecede garanti alt›na alacak
bir enerji politikas›n›n olanaklar›n› da yo¤un biçimde tart›ﬂ›yor. Bu anlamda, elinizdeki
kitap Gerd Rosenkranz'›n yaz›s›yla, bir taraftan nükleer enerjinin yaratt›¤› riskleri ve olas›
geliﬂmelerle ilgili uluslararas› tart›ﬂmalarda gelinen noktay› belgelerken, di¤er taraftan
Türkiye'nin nükleer enerji politikalar›n› ortaya koyuyor. Arif Künar kitaptaki yaz›s›nda,
Türkiye'de nükleer enerjinin 40 y›l önce ilk kez gündeme geldi¤i günden bu yana yürütülen
tart›ﬂmalar› dile getiriyor. Özgür Gürbüz ise, AKP hükümetinin, önümüzdeki y›llarda
-muhtemelen dört adet- nükleer santral kurmay› ve bu santralleri elektrik ﬂebekesine ba¤lamay› içeren güncel planlar›n› mercek alt›na al›yor.
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Türkiye bu planlar ba¤lam›nda, gelecekteki enerji politikalar›n› -nükleer enerjiyle ya da
nükleer enerjisiz- oluﬂturmak aç›s›ndan çok önemli bir dönüm noktas›nda bulunuyor. Biz
de bu kritik dönemde, gelecekte nükleersiz bir enerji politikas› için somut argümanlar
sunmak ve konuya polemiklerin ötesinde nesnel ve derinlemesine bir tart›ﬂmayla katk›da
bulunmak istiyoruz. Nükleer enerji konusundaki uluslararas› tart›ﬂmayla ilgili daha fazla
bilgiye http://www.boell.de/en/04_thema/3857.html. adresinden ulaﬂabilirsiniz.
‹stanbul, Mart 2006
Heinrich Böll Stiftung Derne¤i
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VORWORT
ATOM
ENERJ‹S‹N‹N YARATTI⁄I
R‹SKLER VE PERSPEKT‹FLER

Gerd Rosenkranz

Atom enerjisi konusundaki temel çat›ﬂma, bu enerji türünün ticari amaçl› kullan›m› kadar
eskidir neredeyse. Bugün art›k bu enerji türünü savunanlar›n kurduklar› hayaller uçup gitti; geriye sadece yaratt›¤› yüksek risk ve askeri amaçl› kullan›m› kald›. Terörist tehditler
dramatik biçimde somutlaﬂt›. ‹klim de¤iﬂikli¤i ve fosil yak›tlar›n s›n›rl›l›¤›, nükleer enerjinin yaratt›¤› dev güvenlik sorunlar›n› geri planda b›rakm›yor. Felaketlere yol açmayacak
bir reaktör ony›llard›r art›k sadece uzak bir vaade dönüﬂtü.
‹nsano¤lunun atmosferde yaratt›¤› ›s›nma, kuﬂkusuz 21. yüzy›l›n en önemli sorunlar›ndan
biri. Ancak bu sorunla baﬂ edebilmek için atom enerjisinden daha az riskli alternatifler
mevcut. Atom enerjisi gelecekte kullan›lmaya uygun de¤il, zira nükleer ayr›ﬂt›rma maddeleri de t›pk› kömür, petrol ve do¤algaz vb fosil yak›tlar gibi s›n›rl› ve biyosferdeki radyoaktif kal›nt›lar›n giderilmesi için gerekli süreler insano¤lunun hayal gücünü aﬂ›yor.
Ancak atom enerjisi sadece güvenlik de¤il, ekonomik aç›dan da yüksek riskler taﬂ›yan bir
teknoloji. Serbest pazar ekonomisi koﬂullar›nda devlet deste¤i olmaks›z›n hiç ﬂans› yok.
Buna ra¤men gelecekte devlet taraf›ndan belirlenen özel koﬂullarda atom enerjisinden kazanç sa¤layan ﬂirketler olacak.
Eski reaktörlerin kullan›m sürelerinin uzat›lmas› bu reaktörleri iﬂletenler için ekonomik
aç›dan cazip olsa da, ciddi bir kaza riskini ekonomik ç›karlarla ölçülemeyecek kadar art›r›yor. Nükleer bölünmenin sivil amaçlarla kullan›m›n›, kendi atom bombas›n› yapmak için
bir ﬂans olarak gören ve destekleyen güç odaklar› her zaman olacak. Bunun ötesinde atom
enerjisi terör sald›r›lar›n›n tehdidindeki son derece riskli tesisleriyle, son olarak 11 Eylül
2001 tarihinde karﬂ›m›za ç›kan, s›n›r tan›mayan devlet-d›ﬂ› ﬂiddet için bir hedef teﬂkil
ediyor ve bu nedenle de kullan›ld›¤› sürece insano¤lunu bölmeye ve parçalamaya devam
edecek.

1 UNUTMAK DA B‹R R‹SK, O HALDE
GEÇM‹ﬁ‹ HATIRLAYALIM
10 Nisan 2003 akﬂam› Macar nükleer reaktörü Paks'›n yak›t elemanlar›n›n depoland›¤›
tankta olanlar, nükleer enerjinin sivil hayatta kullan›lmaya baﬂlamas›ndan bu yana gelecekte olabileceklere yönelik bir uyar› olan iki korkunç olay›, 1979 y›l› Mart ay›nda Harrisburg'da ve 1986 Nisan ay›nda Çernobil'de gerçekleﬂen nükleer kazalar› hat›rlat›yordu.
Macaristan'da söz konusu perﬂembe gününün akﬂam›ndan önce de, affedilemez proje ve
yap›m hatalar›, özensiz denetim, hatal› talimatlar, stresten kaynaklanan yanl›ﬂ önermeler
ve nihayet yüksek hassasiyetteki teknolojiye duyulan naif güven gibi faktörlerin varl›¤›n-
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dan herkes haberdard›. Bu bilgileri sadece Harrisburg ve Çernobil'deki kazalardan de¤il,
‹ngiltere/Sellafield'deki Monju-Sürjeneratörü, Japonya'daki Tokaimura ve Elbe k›y›s›ndaki Brunsbüttel geri dönüﬂüm tesislerinden de edinmiﬂtik. ‹nsano¤lunun çal›ﬂ›rken hata
yapmas› çok do¤al. Art›k “anlaﬂ›lamayan” bir hatalar zinciri sonucu oluﬂan her kazan›n,
1968 y›l›nda Ukrayna ve komﬂu ülkelerinde oldu¤u kadar a¤›r bir ﬂekilde cezaland›r›lmamas›n› bir ﬂans olarak görmek mümkün belki. Paks nükleer santralinin 2. blo¤unda, baﬂkent Budapeﬂte'nin 115 kilometre kuzeyinde olup bitenler, yüksek radyoaktivite içeren 30
yak›t çubu¤unun suyla dolup taﬂan bir çelik kazan›n içinde ›ﬂ›lt›lar saçan bir çöp y›¤›n›na
dönüﬂmesi gibi basit ﬂeyler bunlar ne de olsa... Radyoaktif asal gazlar›n yo¤un biçimde
serbest kalmas›, bu gazlar›n yine yo¤un olarak temizlenmeye çal›ﬂ›lan reaktör koridoruna
h›zla dolmas› ve radyasyon geçirmeyen özel giysili elemanlar›n koridora girmelerini sa¤lamak için sistemin tüm vantilatörlerinin çal›ﬂt›r›larak gazlar›n 14 saat boyunca çevreye sal›nmas› gibi s›radan ﬂeyler.
Paks felaketi, Çernobil kazas›ndan bu yana Avrupa'daki atom reaktörlerindeki en büyük
kazayd›. Üstelik burada yüksek radyoaktif malzemenin, korunakl› güvenlik tank›n›n d›ﬂ›nda aﬂ›r› bir ›s›ya ulaﬂmas› söz konusuydu. Ancak Macaristan s›n›rlar›n›n ötesindeki dünya,
içinde yak›t elemanlar› bulunan hareketli bir temizleme tank›n›n yaratabilece¤i nükleer
cehennemi anlamak istemiyordu. Daha sonra kaza gecesi olanlar› simüle eden yerli ve yabanc› uzmanlar, dehﬂet içinde, kazan›n çok daha a¤›r bir felakete yol açma potansiyeline
sahip oldu¤unu gördüler. Paks kazas›ndaki ilkler, dünya kamuoyunun bu trajik olaya kay›ts›z yaklaﬂ›m›yla s›n›rl› de¤ildi. Kazan›n sonuçlar› da ayr› ayr› birer ilkti. Bat› ve Do¤u
Avrupal› reaktör ekipleri birlikte ilk kez, yönetim hatalar›ndan da kaynaklanan büyük bir
özensizlik ve umursamazl›k içinde, hatta neredeyse azimle, a¤›r bir ar›zaya neden oldular.
Bu kazaya sebep olanlar aras›nda Alman Siemens ve Frans›z Areva'n›n ortak atom ﬂirketi
Framatone-ANP'den, Paks'taki Sovyet döneminden ve Budapeﬂte'deki Atom Denetim Dairesi'nden uzmanlar vard›. Hepsinin sorumlulu¤u vard› bu kazada, ama yine hepsi bir ﬂekilde iﬂin içinden s›yr›ld›lar.
Dolu bir reaktör çekirde¤inin % 10'unu oluﬂturan 30 yak›t çubu¤u, kimyasal temizleme s›ras›nda yeterli ölçüde so¤utulamad›¤› için, önce temizleme kazan›ndaki so¤utma suyu
kaynamaya baﬂlam›ﬂ, daha sonra yak›t çubuklar› 1200 dereceye ulaﬂan bir ›s›da tamamen
kuruyarak porselen gibi paramparça olmuﬂtu. Çaresiz operatörler birçok hatal› uygulamadan sonra nihayet yak›t çubuklar›n› so¤uk su duﬂuna tutmay› baﬂard›. Reaktör fizikçileri söndürme an›na kadar nükleer bir patlamadan, yani, s›n›rl›, fakat kontrol alt›na al›nmas› imkâns›z zincirleme tepkiler olas›l›¤›ndan söz ediyordu. Ve böyle bir patlaman›n
korkunç sonuçlar› Paks ve çevresiyle de s›n›rl› kalmayacakt›.
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2 NÜKLEER ENERJ‹N‹N EN ESK‹
VE B‹R‹NC‹L SORUNU: GÜVENL‹K

1 Peter Miller'den al›nt›:
“Our Electric Future A Comeback for Nuclear
Power”, National
Geographic, A¤ustos
1991, s. 60 ve devam›.
2 “Tschernobyl in
Deutschland?”, Der
Spiegel 20/1986;
s. 35/36.

Sanayi ülkelerindeki nükleer enerji taraftarlar›, bu enerji türü ile ilgili tart›ﬂmalar›n yat›ﬂm›ﬂ olmas›ndan ziyadesiyle memnun görünüyorlar. ‹klim de¤iﬂikli¤i ve petrol fiyatlar›ndaki patlaman›n tart›ﬂman›n tonunu “yumuﬂatt›¤›” ve “nesnelleﬂtirdi¤i” söyleniyor. Nükleer
elektrik üretimi dostlar›, özellikle nükleer enerji kullan›m›nda siyasi-toplumsal söylemin,
temel güvenlik sorunlar›n›n d›ﬂ›na kayarak, ekonomi, iklimin ve kaynaklar›n korunmas›
gibi konulara yönelmesini sevinç ç›¤l›klar›yla karﬂ›l›yor. Böylece kamuoyu taraf›ndan
atom enerjisinin çeﬂitli teknolojilerden biri, kullan›m›n›n ise, t›pk› kömür ve rüzgâr santralleri gibi bir tercih sorunu olarak alg›lanmas› sa¤lan›yor. Ekonomistler nükleer bölünmeyi, ucuzluk, teminindeki kolayl›k ve çevreye zararl› olup olmamas›ndan oluﬂan üçlü bir
sac aya¤› çerçevesindeki enerji politikalar› tart›ﬂmalar›yla birleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor. Bu tart›ﬂmada nükleer enerji kullan›m›n›n sorgulanm›yor olmas›, taraftarlar›n› pek de rahats›z
etmiyor. Memnunlar, çünkü atom enerjisinin içerdi¤i felaket potansiyelinin temel güvenlik
sorunlar›n› örtbas eden çeﬂitli argümanlarla gizlenmesi her geçen gün onlar için daha da
kolaylaﬂ›yor. Bu, tesadüfi bir geliﬂme de¤il, atom enerjisi üreten ve iﬂleten ülkelerin uzun
süre ›srarla direnmelerinin ve özenle geliﬂtirdikleri bir stratejinin sonucu.
Bu baﬂar›l› örtbas etme operasyonu kamuoyundaki tart›ﬂman›n h›z›n› kesmiﬂ olabilir. Ancak büyük bir felaket yaﬂanmas› olas›l›¤›n› azaltmaz. “En kötü kaza” riski ve bu riskin
hiçbir zaman s›f›rlanamayacak olmas›, geçmiﬂte de nükleer enerji ba¤lam›ndaki temel
tart›ﬂman›n ana eksenini oluﬂturuyordu, bugün de ayn› ﬂey geçerli. Çünkü sonuçta enerji
dönüﬂümünün biçimi ile ilgili tüm argümanlar dönüp dolaﬂ›p bu konuya dayan›yor; yerel,
ulusal ve küresel boyutta kabul görmesi ya da reddedilmesi de ayn› ﬂekilde. Harrisburg'dan, hele de Çernobil'den sonra kaza riski olmayan atom üretim merkezlerinin kuruldu¤u müjdelendi. Nükleer enerji sektörü böylece yeniden bu teknoloji için kamuoyunun güvenini kazanmay› umuyordu. Üreticiler çeyrek yüzy›l önce “içsel güvenli nükleer santraller” slogan›yla büyük vaatlerde bulunmuﬂlard›. Amerikal›lar bu üretim tesislerine “walkaway” reaktörler diyorlard› ve bu reaktörlerde atom çekirde¤in erimesi ya da buna benzer
a¤›r kazalar›n meydana gelmesinin fiziksel olarak imkâns›z oldu¤u söylenmiﬂti. “Düﬂünülebilecek en korkunç kaza an›nda bile” diye hayal kuruyordu bir Amerikal› üretici firman›n baﬂkan yard›mc›s›, “eve gidebilir, ö¤len yeme¤inizi yiyebilir, k›sa bir ﬂekerleme yapabilir ve sonra geri dönüp en ufak bir endiﬂe ya da panik olmaks›z›n iﬂinize devam edebilirsiniz.”1 Bu iddial› sözler, söylendi¤i gün ne ifade ediyorsa, bugün de ayn› ﬂeyi ifade ediyor: gelecekle ilgili henüz bozdurulmam›ﬂ bir senet. Alman teknoloji tarihçisi Joachim
Radkau henüz 1986 y›l›nda, kaza riski s›f›r olan bir nükleer enerji santralinin kriz dönemlerinde dillerden düﬂmeyen, ancak asla gerçekleﬂtirilemeyen bir hayal oldu¤unu öngörmüﬂtü.2
Bu arada Avrupa Atom Enerjisi Toplulu¤u (Euratom) ve nükleer enerji santrali iﬂleten on
ülke, reaktör teknolojisinin gelece¤i üzerine nesnel tart›ﬂmalar yaparken, “4. nesil reaktörlerden” söz ediyorlar. Bir sonraki modeli oluﬂturan ve yeni güvenlik teknikleriyle donat›lm›ﬂ olan bu reaktörlerin, sadece bir vizyon olarak kalan önceki santraller gibi s›f›r riskli olmalar›n›n gerekmedi¤i söyleniyor. Ancak daha ekonomik, daha küçük, askeri amaçl›
kötüye kullan›ma daha az elveriﬂli santrallermiﬂ bunlar; yani sonuç olarak insanlar›n daha
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kolay kabullenebilece¤i santraller. Bu tesislerde ilk kez 2030 y›l›nda elektrik üretilece¤i
söyleniyor, resmi söylem bu. Resmi olmayan, ticari kar peﬂinde taraftarlar ise “2040 ya
da 2045 civar›nda” diyor.3 Gelece¤e yönelik bu vaatler bize, bütün korkunçlu¤uyla, nükleer bölünme ile ilgili araﬂt›rma yapanlar›n gelecek vaatlerini an›msat›yor. 1970 y›l›nda
dile getirilen bu vaatlerde, oksijen atomlar›n›n güneﬂte oldu¤u gibi kontrollü olarak eritilerek gerçekleﬂtirilecek nükleer bölünmenin 2000 y›l›nda enerji üretiminde kullan›labilece¤i dile getiriliyordu. Nükleer enerji üretiminin gerçekleﬂmesi halinde bile, 21. yüzy›l›n
ortalar›ndan önce ticari amaçl› kullan›labilece¤ine kimse inanm›yor bugün.
Atom endüstrisi, kaza riski s›f›r olmayan “4. nesil reaktörlerle” geçmiﬂte verdi¤i garanti
sözünü sessiz sedas›z geri ald›. Bugün art›k günlük yaﬂamda göreli bir güvenlik yeterli,
daha net söyleyecek olursak, siyaset ve medya dünyas›nda uzman olmayan çevrelerce bir
söylenti ﬂeklinde yay›lan “bizim nükleer santrallerimiz dünyan›n en güvenli santralleri”
genellemesi yeterli say›l›yor. Özellikle Almanya'da çok ra¤bet edilen bu tümcenin ne derece do¤ru oldu¤u gerçekten kan›tlanm›ﬂ de¤il. Asl›nda tam da 60'l› ve 70'li y›llarda inﬂa
edilmeye baﬂlanan, yani 50'li, 60'l› y›llar›n bilgisiyle ve bu dönemim teknolojisi için tasarlanm›ﬂ olan bu nükleer santrallerin yeterli ölçüde güvenli olduklar›n› söylemek hiç mant›kl› de¤il. Ama Fransa, ABD, ‹sveç, Japonya ve Güney Kore'deki atom enerjisi ç›¤›rtkanlar›n›n ayn› iddiay› kendi tesisleri için söylemeleri önlenemedi¤i sürece, bu durum böyle
devam edecek. Bugün hiçbir nükleer enerji kuruluﬂu yok ki, kendi santralini dünya standartlar›nda görmesin ya da en az›ndan bunun reklam›n› yapmas›n. Do¤u Avrupa'da bile
Sovyet reaktörlerinin son 15 y›lda gerçekleﬂtirilen yenileme çal›ﬂmalar›yla Bat›'daki güvenlik standartlar›n› yakalad›¤›, baz› hususlarda ise bu standartlar› aﬂt›¤›, örne¤in reaktördeki fiziksel ar›zalara daha az yatk›n olduklar› s›k s›k söyleniyor. Bu tür sözlerin nas›l
yorumlanmas› gerekti¤i üzerine fazla düﬂünmeye gerek yok. Ortak mesaj ﬂu: Endiﬂelenecek bir ﬂey yok.
Gerçekten de endiﬂeler hem ulusal hem de uluslararas› boyutta azalmaya baﬂlad›. ﬁimdi
en önemli sorun, insano¤lunun atom enerjisi konusundaki bu gözle görülür sakin ortam
için ödemeye haz›r oldu¤u bedel. Paks örne¤inde oldu¤u gibi eﬂi¤inden dönülen felaketlerin sadece uzman çevrelerde tart›ﬂ›l›yor olmas›, uluslararas› boyutta reaktör güvenli¤i
aç›s›ndan ne anlama geliyor? Geçmiﬂte nükleer enerji yandaﬂlar› dahi, Almanya'daki tesislerin nispeten daha güvenli olmas›n›, Bat› Almanya'daki atom enerjisi karﬂ›t› hareketin
gücüne ve tesislerin son derece duyarl› bir kamuoyu taraf›ndan izlenmesine ba¤l›yordu.
Bu ba¤lamda sonu gelmeyen sorular ve “eleﬂtirel bir uzman kamuoyunun” oluﬂmas›, nükleer enerji santrallerin ancak zaman içinde sanayi tarihinin en pahal› ve bugün olduklar›
gibi ar›za ve kazalara karﬂ› güvenli sanayi tesislerine dönüﬂmesini sa¤lad›. O halde bunun
tersi bir geliﬂme olas›l›¤› da endiﬂelendirmeli bizi: Kamuoyunun dikkati da¤›ld›¤›nda, güvenlik önlemleri azalabilir.
Çernobil'den 20 y›l sonra gerçekçi bir güvenlik bilançosu neler içeriyor acaba? Atom çekirde¤inin erimesini takip eden risk tart›ﬂmalar›n›n doru¤a ulaﬂt›¤› dönemlerin ötesinde,
reaktör güvenli¤i ile ilgili somut ad›mlar at›ld› m›? Yoksa tam tersi mi söz konusu? Bir
sonraki büyük kaza kap›m›zda m›?
Nükleer teknolojinin genel teknolojik geliﬂmelerle birlikte geliﬂti¤ini kimse inkâr edemez.
Dünya üzerindeki ticari reaktörlerin büyük bir bölümü inﬂa edildi¤inden bu yana enformasyon ve iletiﬂim teknolojilerinde yaﬂanan devrim, nükleer enerji santrallerinin denetim
ve kontrolündeki karmaﬂ›kl›¤› azaltt› ve normal koﬂullarda daha güvenilir k›ld›. Bugün
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hâlâ faal olan eski tesislerin panolar üzerine çizilerek planland›¤› dönemde, bilgisayarlar
delikli ﬂeritlerle çal›ﬂ›yordu. Daha sonra eski santrallere modern denetim sistemleri eklendi ve hâlâ ekleniyor. Güvenlik, normal iﬂleyiﬂ s›ras›nda ve daha çok ar›za durumunda reaktördeki fiziksel ve di¤er karmaﬂ›k süreçlerin bilgisayar simülasyonlar› ve deneylerle, anlaﬂ›l›r k›l›nmas›na ba¤l› olarak artt›. Reaktör sürücüleri bugün simülatörleriyle 20 ya da
30 y›l önce modeli bile olmayan ve k›smen hiç bilinmeyen kaza süreçlerini deniyorlar. Güvenlik teknikleri üretenler de yavaﬂ yavaﬂ eski tesislerde kullan›lmaya baﬂlanan geliﬂmiﬂ
olas›l›k analizleri ve kontrol ve denetim sistemlerinden faydalan›yor.
Reaktörleri iﬂletenler, geçmiﬂte yap›lan hatalardan ders ald›klar›n› iddia ediyor, -aralar›ndaki iﬂbirli¤ini örgütleyen ve kaza verilerinin zamana uygun biçimde üyelerine aktar›lmas›n› sa¤layan- uluslararas› reaktör iﬂletmecileri örgütü Uluslararas› Reaktör ‹ﬂletmecileri
Örgütü’nün (WANO) ve reaktör iﬂletmecilerinin dünya çap›nda 11.000 y›ll›k bir reaktör
iﬂletme deneyimine sahip oldu¤una iﬂaret ediyorlar. Tüm bunlar nükleer enerji santralleri
için “yeni bir güvenlik” kan›t› de¤il. Çernobil ve Harrisburg'dan sonra atom çekirde¤inin
erimesi sonucu bir kaza olmamas›, bir daha olmayaca¤› anlam›na gelmiyor. Paks bu anlamda yak›n geçmiﬂteki en önemli uyar›yd›. Bugün dünya üzerindeki her dört santralden
üçü 1986 y›l›nda nas›llarsa hâlâ öyleler. Ciddi bir kazan›n bugün ya da 100 y›l sonra olabilece¤i, olas›l›k yaklaﬂ›mlar›n›n kendi özellikleriyle ilgili. 11.000 y›ll›k bir santral iﬂletme deneyimi bunun aksini iddia edebilmek için yeterli bir kan›t de¤il. 1979 y›l›nda Harrisburg'da ticari bir tesiste nükleer çekirdek erimesinin neden oldu¤u ilk kaza yaﬂand›¤›nda, güney Almanya'daki atom enerjisi karﬂ›tlar› da¤›tt›klar› bildirilerde reaktör teknisyenlerinin verdikleri güvenlik sözlerine ac› ve alayc› bir dille yan›t veriyorlard›: “Her
100.000 y›lda bir kaza; zaman ne de çabuk geçiyor!”
Alman enerji ﬂirketi RWE'nin yöneticileri ve Baﬂkan Harry Roels, reaktörlerin planlanan
kullan›m sürelerinin tüm dünyada zorla uzat›lmas›yla ilgili olarak, “güvenlik teknikleri
aç›s›ndan sorumlulu¤u yüzde yüz üstlenilebilecek bir karar”4 diyor. Atom enerjisi ﬂirketi
E.ON Ruhrgas'›n Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Alman Atom Forumu Baﬂkan› Walter Hohefelder de, santrallerin kullan›m sürelerinin uzat›lmas›n›n elektrik teminini güvence alt›na
ald›¤›n› söylüyor.5 Burada özellikle ﬂaﬂ›rt›c› olan, kamuoyunun bu tür ifadeleri sorgulamamas›. Çünkü iﬂletmecilerin, nükleer santrallerin -otomobil ve uçaklar›n aksine- yaﬂland›kça daha güvenli olduklar› inanc›n› yaratmaya çal›ﬂ›yor olmalar›, gerçekten cesur bir
iddia ve öyle kalmaya da devam edecek. Ancak bunun do¤ru olmad›¤›n› sadece insan akl›
de¤il, fizik bilimi de söylüyor.
Küresel reaktör depolar› “yaﬂlan›yor”. Bu kavram›n arkas›nda hammadde ve metallerle
ilgili derin bir bilgi birikimi yat›yor. Bu birikimle, sadece basit “aﬂ›nma emareleri” de¤il,
yüzeydeki ve metallerin içindeki çok karmaﬂ›k de¤iﬂim süreçleri aç›klan›yor. Atomla ilgili
bu tür süreçleri ya da sonuçlar› hesaplamak; bir denetim sistemiyle, yüksek ›s›n›n, yüksek
bir mekanik zorlaman›n, kimyasal anlamda agresif ortamlar›n ve nükleer bölünme esnas›nda sürekli bir nötron bombard›man›n›n güvenlik aç›s›ndan çok önemli bölümleri etkileyecek olmas›n›, zaman›nda ve güvenli¤i sa¤layabilecek biçimde anlayabilmek son derece
zor. Geçti¤imiz y›llarda birçok kez korozyon, radyoaktif ›ﬂ›nlar›n yaratt›¤› zararlar, yüzeyde, kaynakl› yerlerde ve merkez bölümlerin iç k›s›mlar›nda y›rt›klar söz konusu oldu.
A¤›r kazalar olmad› bu dönemde, çünkü ar›zalar, denetim sistemleriyle ve tesisin çal›ﬂmad›¤› ve bak›ma al›nd›¤› dönemlerdeki rutin kontrollerde tespit edildi. Bazen de tamamen
tesadüfen anlaﬂ›ld›.
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Bu duruma, nükleer santral çal›ﬂt›ran birçok ülkenin enerji sektöründe liberalleﬂmesinin
etkilerini de eklemek gerek. Liberalleﬂme her santralde “maliyet bilincinin” artmas› anlam›na geliyor ve bunun somut sonuçlar› da iﬂten ç›karmalar, düzenli kontrollerin azalt›lmas›, k›salan süreler, yenileme çal›ﬂmalar› ve yak›t çubuklar›n›n de¤iﬂtirilmesi iﬂlemlerinde zaman›n k›s›tl› olmas›. Tüm bunlar› do¤al olarak güvenlik art›r›c› önlemler olarak de¤erlendirmek mümkün de¤il.
Sonuç: E¤er iﬂletmecilerin santrallerin 40-60 y›l kullan›lmalar› yönündeki görüﬂleri hayata geçerse, 2005 y›l›nda tüm dünyadaki santrallerin ulaﬂm›ﬂ oldu¤u ortalama kullan›m
süresi 22 y›l daha artarak ikiye, hatta neredeyse üçe katlanm›ﬂ olacak. Bu, toplam riskin
büyük ölçüde artmas› anlam›na geliyor. “3. nesil” olarak adland›r›lan reaktörlerin inﬂa
edilmesi de bu durumu pek de¤iﬂtirmiyor. Bu model onlarca y›l süreyle tüm dünyadaki reaktörlerin ancak küçük bir bölümünü oluﬂturacak. Ayr›ca bu tür reaktörlerde de kaza olmas› fiziksel olarak imkâns›z de¤il. 60'l› y›llar›n sonunda tasarlanan ve bugün Finlandiya'da prototipi inﬂa edilmekte olan Avrupa bas›nçl› su reaktörleri (Europaean Pressurized
Reactor, EPR), 80'li y›llarda Fransa ve Almanya'da iﬂletilen bas›nçl› su reaktörlerinin
-eleﬂtirmenlerin deyimiyle “zoraki” olarak- geliﬂtirilen yeni ﬂekli. Burada nükleer çekirde¤in erimesinin sonuçlar›, erimiﬂ çekirde¤i yakalayan pahal› bir mekanizmayla (“corecatcher”) hafifletilmeye çal›ﬂ›l›yor. Bu mekanizma toplam kuruluﬂ giderlerini büyük ölçüde art›rd›¤› için, yeni tesisler, önceki modellerle ekonomiklik aç›s›ndan rekabet edebilmeleri u¤runa daha büyük tasarlan›yor. Yeni model Alman “Konvoi” tesislerinde ulaﬂ›lm›ﬂ
standartlara uygun olan güvenlik tanklar›n›n, yak›t yüklü bir uça¤›n sald›r›s›ndan kurtulup kurtulamayaca¤› da ﬂimdilik ﬂüpheli.
Tesislerde üretim süreleri ve iﬂletme deneyiminin artmas›yla a¤›r ar›zalar›n oluﬂmas› olas›l›¤›n›n azald›¤›na art›k reaktörlerin iﬂletmecileri bile inanm›yor. Uluslararas› Reaktör
‹ﬂletmecileri Örgütü'nün (WANO-World Association of Nuclear Operators) 2003 y›l›nda
Berlin'de yapt›¤› toplant›da, kat›l›mc›lar, son birkaç y›lda gerçekleﬂen sekiz “vahim olay›”
s›ralad›lar; ancak reaktör uzmanlar›n›n “vahim” olarak nitelendirdi¤i kazalar yaz›n›n baﬂ›nda de¤inilen Macaristan'da Paks santralindeki yak›t çubuklar›n›n neden oldu¤u kazalar
gibiydi. Listede yer alan felakete yol açmas› muhtemel kazalar ﬂunlar:
– Genç ‹ngiliz reaktörü Sizewell B'nin kontrol çubuklar›nda yar›k ve s›z›nt›lar (üretime
geçiﬂ tarihi: 1995);
– Baden-Württemberg eyaletindeki Philippsburg-2 reaktörünün acil so¤utma sisteminde
bor yo¤unlu¤unun düﬂmesi;
– Frans›z nükleer santrali Cattenom'un 3. blo¤unda daha önce hiç rastlanmam›ﬂ bir yak›t
ar›zas›;
– Kaynar sulu reaktör Brunnsbüttel'de hemen reaktör su bas›nç kab›n›n yan›ndaki bir boruda yo¤un bir oksijen patlamas›;
– ABD'de bulunan David-Besse reaktörünün bas›nç kabininde uzun süre fark edilmeyen
yo¤un bir korozyon; burada sadece ince bir metal d›ﬂ kaplama, reaktör kazan›ndan yo¤un bir s›z›nt›y› engellemiﬂ;
– ‹ngiltere'deki Sellafield geri dönüﬂüm tesislerinde güvenlik verilerinin manipule edilmesi; yine Japon Tepco iﬂletmesinde verilerin manipulasyonu.
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Bu tür olaylar ve ihmaller -özellikle son zamanlardaki art›ﬂlar›-, siyasi olarak bir nükleer
enerji rönesans›n› savunanlardan daha çok tesislerin iﬂletmecilerini huzursuz ediyor ve bilinçlenmelerini sa¤l›yor. Sorumlular, insan›n özünde bulunan, y›llarca yap›lan iﬂlerde dahi
yüksek konsantrasyonu engelleyen “rutinin tatl› zehrine” kap›lma riskine ba¤l› geliﬂmelerin sonuçlar›ndan korkuyor. Berlin'deki WANO toplant›s›nda konuﬂmac›lar sadece olaylar›n yaratt›¤› a¤›r mali yükten de¤il, daha çok iﬂletmecilerin ihmalkârl›klar›ndan ve buna
ra¤men kendilerine yönelik memnuniyetlerinden ﬂikâyetçiydiler. (Sadece 2003 y›l› Ekim
ay›na kadar Philippsburg, Paks ve David-Besse reaktörlerindeki ar›zalar 298 milyon dolara mal olmuﬂtu, Japon iﬂletmeci firma Tepco'nun 12-17 adet olan kaynar su reaktörü
ise veriler çarp›t›ld›¤› için kapat›lm›ﬂt›). Uzmanlar› bir araya getiren bir toplant›da ‹sveçli
bir kat›l›mc› “her iki konu da sektörümüz için tehlikeli”6 diyordu. Dönemin WANO Baﬂkan› Japon Hajimu Maeda ise sektörü içten tehdit eden “korkunç bir hastal›k” teﬂhisinde
bulunmuﬂtu. Maeda, hastal›¤›n, motivasyonun yitirilmesi, kendinden hoﬂnut olma ve
“elektrik sektöründeki düzenlemelerin de¤iﬂmesiyle düﬂen fiyat bask›s›n›n yaratt›¤› güvenli ortam›n korunmas›nda baﬂ gösteren ihmallerle baﬂlad›¤›n›”, bu hastal›¤›n tan›nmas› ve
ona karﬂ› savaﬂ›lmas› gerekti¤ini, aksi takdirde bir gün “a¤›r bir kazan›n” tüm sektörü
yerle bir edece¤ini söylüyordu.7

3 TEHD‹D‹N YEN‹ BOYUTU: ‹NT‹HAR SALDIRILARI
11 Eylül tarihinde New York ve Washington'da gerçekleﬂtirilen terör sald›r›lar›na ve daha
sonra tutuklanan ‹slamc›lar›n ifadelerinin yaratt›¤› tehdidin boyutlar›na, ﬂu ana dek geliﬂtirilen düﬂüncelerde henüz de¤inilmedi. Oysa tam da bu yeni boyut, nükleer enerjinin kullan›m›nda yeniden temel bir de¤erlendirme yap›lmas›n› zorunlu k›l›yor. Nükleer enerji
santrallerinin, ‹slamc› teröristlerin hedefleri aras›nda oldu¤unu tutuklanan iki El Kaide
yöneticisinin itiraflar›ndan ö¤rendik. Bir Boeing 767'yi Dünya Ticaret Örgütü'nün kuzey
kulesine yönelten Muhammed Atta, itiraflar›nda, Hudson River'daki Indian Point reaktörünün iki blo¤unu hedefledi¤ini anlatt›. Hatta Manhattan'a 40 kilometre mesafedeki santrale sald›r›n›n bir kod ad› da vard›: “electrical engineering”. Ancak terörist pilotlar
santral sald›r›lar›n›n bir uçaksavarla engellenmesinden korkarak planlar›ndan vazgeçmiﬂlerdi. El Kaide yöneticilerinden Halid ﬁeyh Muhammed'in daha da korkunç bir önceki plan›nda, kendi ifadesine göre, kaç›r›lacak 10 yolcu uça¤›n›n hedef listesinde birçok nükleer
enerji santrali vard›. Bu nedenle, nükleer santrallerle ilgili risk tahminleri yaparken, terör
sald›r›s› senaryolar›n› ciddi olarak hesaba katmak kaç›n›lmaz bir zorunluluk; zira 11 Eylül'le birlikte bu tür sald›r›lar›n gerçekleﬂme olas›l›¤› kat kat artt›. 2005 y›l› sonu itibariyla faaliyette olan 443 reaktörden hiçbirinin yak›t dolu bir büyük jetin hedeflenmiﬂ sald›r›s›na karﬂ› duramayaca¤› kesin. Bunu, New York ve Washington'daki sald›r›lar karﬂ›s›nda
reaktörleri iﬂletenler de itiraf etmek zorunda kald›.
Bu alelacele itiraf›n taktik nedenleri vard› do¤al olarak: Amaç, endiﬂeli bir kamuoyu karﬂ›s›nda vaktinden önce kapat›lmas› gerekebilecek eski ve özellikle kritik atom santrallerinin tart›ﬂ›lmas›n› engellemekti. Ancak art›k iﬂletmecilerin daha önce söylediklerini destekleyen bilimsel araﬂt›rmalar›n sonuçlar› da elimizde bulunuyor. Gerçi Bat›'daki sanayi ülkelerinde atom reaktörleri inﬂa edilirken güvenlik planlar›nda küçük ya da askeri uçakla-
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r›n tesadüfen de düﬂebilecekleri yer al›yordu. Hatta bazuka, obüs ya da baﬂka savaﬂ aletleriyle yap›lmas› muhtemel terör sald›r›lar› da de¤iﬂik tatbikatlara konu oluyordu. Ancak
yak›t dolu bir yolcu uça¤›n›n tesadüfen düﬂmesi öylesine olas›l›k d›ﬂ› görülüyordu ki, dünyan›n hiçbir ülkesinde böyle bir senaryoya karﬂ› etkili önlemler geliﬂtirilmemiﬂti. Güdümlü
bir silaha dönüﬂen bir yolcu uça¤›yla belli bir hedefe yönelik bir sald›r› düﬂüncesi, reaktör
tasar›mc›lar›n›n hayal gücünü aﬂ›yordu.
Köln'de bulunan Tesis ve Reaktör Güvenli¤i Birli¤i (GRS), ABD'deki sald›r›lardan hemen
sonra, Almanya'daki nükleer santrallerin hava sald›r›lar›na karﬂ› dayan›kl›l›¤›n› araﬂt›ran
kapsaml› bir çal›ﬂma yapt›. Federal hükümet için yap›lan bu araﬂt›rmada elde edilen sonuçlar sadece ola¤an nükleer santrallerin sa¤laml›¤›na yönelik de¤ildi. Bunun ötesinde
Berlin Teknik Üniversitesi'nde bulunan bir uçuﬂ simülatöründe yar›m düzine pilot farkl›
h›z, çarpma noktas› ve çarpma aç›s›yla Almanya'da iﬂletilen nükleer enerji santrallerine
binlerce sald›r› yapt› ve bu sald›r›lar en ince noktalar›na kadar asl›na sad›k video animasyonlar› olarak kokpit simülatörlerine yüklendi.
Test pilotlar› t›pk› New York ve Washington'daki terörist pilotlar gibi daha önce sadece
helikopter kullanm›ﬂ olan pilotlard›. Buna ra¤men simüle edilen yaklaﬂ›k iki kamikaze
sald›r›dan biri hedefe ulaﬂt›.
Araﬂt›rman›n sonuçlar› öylesine korkutucuydu ki, hiçbir zaman resmi olarak aç›klanmad›.
Ama yine de “gizli-sadece yetkililer için” kategorisinde bulunan araﬂt›rma özeti bir süre
sonra kamuoyuna yans›d›. Bu araﬂt›rmaya göre, özellikle eski atom reaktörlerini vuran
her sald›r›, yolcu uça¤›n›n türü, büyüklü¤ü ve çarpma h›z›ndan ba¤›ms›z olarak nükleer
bir cehenneme neden olma tehlikesi taﬂ›yor. Çarpma an›nda ya reaktör korunaklar› deliniyor ya da çarpma an›ndaki ﬂiddetli sars›nt›da ve onu takip eden kerosin yang›n›nda boru
sistemi yerle bir oluyor. Her halükarda, hedefi bulan bir çarpma an›nda atom çekirde¤inin
erimesi ve geniﬂ bir radyoaktif s›z›nt› olma olas›l›¤› çok yüksek. Yine santralin içinde bulunan, aﬂ›r› dozda radyasyon yüklü yanm›ﬂ yak›t elemanlar›n›n so¤utuldu¤u ara depolar
da son derece tehlikeli. Gerçi ço¤u ülkede yeni reaktörler daha sa¤lam korunaklara sahip.
Ancak GRS'nin yapt›¤› “en kötü kaza” araﬂt›rmalar›n›n sonucuna göre, yüksek h›zla hedefe çarpma söz konusu oldu¤unda, geniﬂ bir çevrenin radyoaktif kirlenmeye maruz kalmas› kaç›n›lmaz. 11 Eylül'den önce uluslararas› platformda tart›ﬂ›lan di¤er endiﬂeler, hedefli bir hava sald›r›s›na yönelik terör senaryolar›yla birlikte geçerlili¤ini yitirmiyor, aksine daha net ve gerçekçi bir temele oturuyordu. Atom santrallerine d›ﬂar›dan silahla ya da
patlay›c› maddeyle sald›r›lmas› ya da sald›rganlar›n kaba kuvvetle ve gizlice güvenlik
alanlar›na girmesi üzerine kurulan terör senaryolar›, nükleer santralleri olan sanayi ülkelerinde çok önce yo¤un biçimde denenmiﬂti. Ancak o dönemde sald›rganlar›n kendi ölümlerine raz› olduklar› senaryolar mevcut de¤ildi. ‹nsanlar›n bir atom santraline sald›rmalar›n› ve kendilerinin bu sald›r›n›n ilk kurbanlar›ndan biri olmay› planlayabilmelerini içeren
bu dehﬂet verici olas›l›k, bugüne kadar üzerinde durulmayan say›s›z sald›r› alternatifini de
beraberinde getirdi.
‹ntihar sald›r›s› düzenleyen radikaller için bir nükleer santrale sald›rmak asla ak›l d›ﬂ› bir
eylem de¤il. Aksine onlar, “baﬂar›l›” bir sald›r›n›n, gerçek bir cehenneme ve milyonlar› ilgilendiren bir felakete yol açmas›n›n, önlem olarak say›s›z santralin kapat›lmas›na ve bunun da, sanayi ülkelerinde 11 Eylül 2001'deki ekonomik sars›nt›y› gölgede b›rakacak bir
ekonomik depreme neden olaca¤›n› çok iyi biliyorlar. Dünya Ticaret Örgütü'ne yap›lan sald›r› ne kadar dehﬂet verici ve biricik olursa olsun, bu sald›r›n›n görünen sembolik amac›,
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süper güç ABD'yi ekonomik, politik ve askeri olarak kalbinden vurmak ve aﬂa¤›lamakt›.
Bir nükleer santrali vurman›n da bu ba¤lamda çok net bir sembolik anlam› olacakt›r, çünkü böyle bir sald›r›da hedef, bir endüstri ülkesinin elektrik üretimi, yani sinir sistemi ve
tüm altyap›s› olacak. Geniﬂ bir bölgenin radyoaktif kirlenmesi, yüz binlerce, hatta milyonlarca insan›n bu bölgelerden tahliye edilmesi, savaﬂ ve terör aras›ndaki çizgiyi ortadan
kald›racakt›r. Rotterdam'›n petrol liman›na yap›lacak bir sald›r› da dahil olmak üzere
baﬂka hiçbir sald›r› ayn› psikolojik etkiyi yaratmaz. Böyle bir sald›r› “en kötü kaza” s›n›f›na girmese dahi sonuçlar› korkunç olacakt›r. Bunun sonucunda nükleer enerjinin yaratt›¤› felaket riskiyle ilgili tart›ﬂma alevlenecek ve sanayi ülkelerinde belki de birçok santralin, hatta tamam›n›n kapanmas› gündeme gelebilecektir.

4 KONVANS‹YONEL SAVAﬁLARDA
NÜKLEER HEDEF OLARAK ATOM REAKTÖRLER‹
Terör sald›r›lar›n›n
olas›l›¤› 11 Eylül'le
birlikte kat kat artt›.

8 Klaus Michael
Meyer-Abich/Bertram
Schefold: “Die Grenzen
der Atomwirtschaft”,
München 1986, s. 14/16.

Yeni terörizm ba¤lam›nda “atom enerjisinin bar›ﬂç›l amaçlarla kullan›lmas›” ve savaﬂ konusu tekrar önem kazand›. Oysa nükleer enerji çevrelerinde bu konular birer tabuydu ve
asl›nda hâlâ tabu olmaya devam ediyor. Çünkü Kore yar›madas›, Tayvan, ‹ran, Hindistan
ya da Pakistan gibi uluslararas› gerilimin yüksek oldu¤u bölgelerde kurulan reaktörler de
istenmeyen korkunç sonuçlara neden olabilir. Bu santraller bir kez çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›nda, olas› bir savaﬂta düﬂman ülkeyi yerle bir etmek için atom bombalar›na gerek kalmayacak, hava kuvvetleri ya da topçu kuvvetler yeterli olacak. Böyle bir perspektiften bak›ld›¤›nda, atom enerjisini “enerji temini özgürlü¤ü” ba¤lam›nda ele alanlar›n ne kadar dar
görüﬂlü oldu¤u ortaya ç›k›yor. Atom enerjisi d›ﬂ›nda, tek bir olayda tüm enerji tedarikinin
yerle bir olaca¤› baﬂka bir teknoloji yok. Böyle bir teknolojiye dayanan bir ülke ekonomisi
için, yeterli enerji potansiyeline sahip oldu¤unu iddia etmek söylenecek en son ﬂey. Bu ülke olas› bir savaﬂta konvansiyonel sald›r›lara bu teknolojiye sahip olmayan ülkelerden daha aç›kt›r. Fizikçi ve düﬂünür Carl Friedrich von Weizsäcker, 1985 y›l›nda nükleer enerji
karﬂ›t› olmas›n›n nedenlerini aç›klarken ﬂöyle diyordu: “Nükleer enerjinin tüm dünyada
kullan›lmaya baﬂlanmas›, bütün kültürlerin siyasi yap›s›nda radikal de¤iﬂikler gerektiriyor. Bu enerji türü, en az›ndan yüksek kültürlerin baﬂlang›c›ndan bu yana siyasi bir kurum olarak varolan savaﬂ›n ortadan kalkmas›n› öngörüyor.”8 Weizsäcker konuﬂmas›n›
özetlerken “siyasi ve kültürel anlamda garantilenen bir dünya bar›ﬂ›ndan henüz söz edemeyece¤imizi” söylüyordu. Aﬂ›r› ideolojilere sahip radikal gruplar›n güçlü sanayi ülkelerine karﬂ› bir savaﬂa ya da daha kapsaml› bir “medeniyetler savaﬂ›na” haz›rland›klar› günümüzün “asimetrik güçler” döneminde, sürekli bir dünya bar›ﬂ›ndan, Weizsäcker'in görüﬂlerini dile getirdi¤i 1985 y›l›na göre çok daha uzak bir noktaday›z.
Savaﬂ ba¤lam›nda nükleer bir tehditten söz ediyor olmak asla kuramsal bir yaklaﬂ›m de¤il. 90'l› y›llar›n baﬂ›nda Balkan krizi s›ras›nda Slovenya'da Krsko'daki nükleer santral say›s›z kez silahl› sald›r›lara hedef gösterildi. Yugoslav bombard›man uçaklar› bu türden bir
sald›r› olas›l›¤›n› göstermek amac›yla santralin üzerinde uçup durdular. Yine ‹srail'in,
1981 y›l›nda henüz yap›m aﬂamas›ndayken sald›rd›¤› 40 megavat gücündeki Irak araﬂt›rma reaktörü Osirak'a, faaliyette olmas› durumunda sald›r›p sald›rmayaca¤›n› bugün bilemeyiz. Bu sald›r›, ilk “‹slam bombas›n›” üreten kiﬂi olan Saddam Hüseyin'e karﬂ› “önleyi-
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ci bir sald›r›yd›”. Amerikan bombard›man uçaklar› 1991'deki Körfez krizinde reaktör inﬂaat›n› yeniden bombalad›lar. Saddam misilleme olarak Scud füzelerini ‹srail'deki Dimona atom merkezine yönlendirdi. Ve nihayet 2005 y›l›n›n sonunda, ‹ran'da olmas› muhtemel gizli nükleer tesislere yönelik bir ‹srail hava sald›r›s›ndan söz ediliyordu.
Bu durumda, savaﬂ ya da ihtilaflarda taraflar›n düﬂman ülkenin atom tesislerini bombalama düﬂüncesine kap›labileceklerini öngören senaryolar kesinlikle mant›kl› ve tutarl›. Böyle bir sald›r›n›n nedenleri, az geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerdeki tesislerde olas› nükleer silah üretme planlar›n› önlemek ve ayn› zamanda çok büyük bir dehﬂet duygusu yaratmak. Sonuçta ortaya ç›kan korkunç sonuç, nükleer silaha sahip gerçek ya da olas› düﬂmanlar› olan bir ülkenin kendi atom bombas›n› üretmek gibi sarp ve dikenli bir yola girmesine hiç gerek olmad›¤›. Çünkü karﬂ› taraf›n sivil nükleer tesislerine yapaca¤› bir sald›r›, söz konusu ülkenin atom bombas› sahibi olmas›yla ayn› kap›ya ç›k›yor. E¤er ticari bir
nükleer santral, bir atom bombas› at›ld›¤›nda ortaya ç›kan radyoaktiviteden daha fazlas›na sahipse; bir nükleer santrale yap›lacak “baﬂar›l›” bir sald›r›n›n yarataca¤› uzun vadeli
radyoaktif kirlenme, bir atom bombas›n›n yarataca¤› kirlenmeden karﬂ›laﬂt›r›lamayacak
ölçüde fazla olacakt›r.

5 S‹YAM ‹K‹ZLER‹: NÜKLEER ENERJ‹N‹N
S‹V‹L VE ASKER‹ AMAÇLARLA KULLANIMI
Atom gücünün kontrollü olarak enerji üretiminde kullan›m› düﬂüncesi, bu gücün askeri
alanda kötüye kullan›m›yla eﬂzamanl› geliﬂti. Bu geliﬂme kimseyi ﬂaﬂ›rtmad› zaten. Çünkü
1945 y›l›n›n A¤ustos'unda Hiroﬂima ve Nagazaki'ye at›lan atom bombalar›, tüm dünyada
insano¤luna yönelik bir travma olarak alg›lanm›ﬂt›. ABD Baﬂkan› Dwight D. Eisenhower'in 1953 y›l›nda “bar›ﬂ için atom bombas›” program›n› aç›klamas›, “atom enerjisinin
bar›ﬂç›l amaçlarla kullan›lmas› için” bir baﬂlang›ç olarak görülüyordu. Bu giriﬂim bir zorunluluktan do¤muﬂtu. Çünkü ABD o dönemde atomun parçalanmas›yla ilgili sadece kendinin sahip oldu¤u gizli “know-how”› böylesine mütevaz› bir biçimde aç›klarken, tek amac› giderek artan say›da ülkenin nükleer silah üretmesini engellemekti asl›nda.
Atom bombas› sayesinde tart›ﬂmas›z süper güç olan ABD’nin baﬂkan›n›n dünyaya yapt›¤›
teklif asl›nda çok basitti. Nükleer enerji üreten tüm ülkeler, nükleer silah üretme amaçlar›ndan vazgeçmeleri halinde, bu enerjiyi bar›ﬂç›l amaçlarla kullanabilmeliydi. Böylece 2.
Dünya Savaﬂ›'ndan sonra birkaç y›l gibi k›sa bir sürede ABD'nin yan› s›ra, Sovyetler Birli¤i, Büyük Britanya, Fransa ve Çin'i nükleer silah üreticisi haline getiren bu geliﬂme önlenebilecekti. Aralar›nda ‹sveç ve ‹sviçre gibi bar›ﬂ içinde yaﬂayan ülkelerin de oldu¤u kimi
di¤er ülkeler gizli olarak yo¤un ya da daha az yo¤un biçimde bu etkili silah›n geliﬂtirilmesi üzerinde çal›ﬂ›yordu. 2. Dünya Savaﬂ›'ndan sonra 1955 y›l›na kadar bir anlamda ba¤›ms›z bir ülke olmayan Federal Almanya'n›n da Franz Josef Strauß'un atom bakan› oldu¤u dönemde bu yönde hedefleri vard›. 1970 y›l›nda yürürlü¤e giren Nükleer Silahlar›n
Yay›lmas›n›n Önlenmesine ‹liﬂkin Sözleﬂme (NPT) hem Viyana'daki Uluslararas› Atom
Enerjisi Ajans› UAEA'n›n hem de Eisenhower'in giriﬂimlerinin bir sonucuydu. 1957'de ku-

16

6156nukleermasal.qxd

3/27/06

12:42 PM

Page 17

rulmuﬂ olan Viyana Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans›'n›n görevi, bir taraftan nükleer
enerjinin elektrik üretiminde kullan›lmas›n› ve tüm dünyaya yay›lmas›n› sa¤lamak, di¤er
taraftan da say›lar› giderek artan nükleer silah üreticisi ülkeleri engellemekti. UAEA'n›n
kurulduktan sadece yar›m y›l sonra yapt›klar› gibi baﬂlang›çtaki hedefleri de giderek ﬂüphe uyand›rmaya baﬂlad›. Önce sivil atom tesislerini ve onlar›n kulland›¤› bölünme ürünlerini denetleyerek bomban›n yay›lmas›n› ciddi ölçüde engelledi ve 2005 y›l›nda Muhammed
El Baradey'in baﬂkan oldu¤u dönemde Nobel bar›ﬂ ödülüne lay›k görüldü; ancak bomban›n yay›l›ﬂ›n› durduramad›. So¤uk savaﬂ›n sonunda “resmi” olarak nükleer silah üreten
beﬂ ülkeye, ‹srail, Hindistan ve Güney Afrika da kat›lm›ﬂt›. Güney Afrika 90'l› y›llarda
apartheid rejiminin y›k›lmas›na paralel olarak nükleer tahrip kal›plar›n› imha etti. 1991
y›l›ndaki Körfez Savaﬂ›'ndan sonra denetçiler, Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenmesine ‹liﬂkin Sözleﬂme’sine (NPT) imza atm›ﬂ olan Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ta,
UAEA'n›n titiz denetimine ra¤men gizli bir nükleer silah program› oldu¤unu ortaya ç›kard›lar. 1998 y›l›nda ‹srail gibi antlaﬂmaya imza atmay› reddeden Hindistan ve Pakistan'›n
nükleer silah testleri tüm dünyay› ﬂaﬂk›na u¤ratt›. Komünist Kuzey Kore 2003 y›l›nda antlaﬂmadan geri çekildi ve nükleer silah üreten bir ülke oldu¤unu aç›klad›. Uzmanlar özellikle bu son geliﬂmenin gelecekte di¤er otoriter rejimlerin bomba imalat› niyetlerini fiﬂekleyece¤ini söylüyorlar. Çünkü ABD'nin 2003 Irak ç›karmas› öncesi, Irak'›n nükleer silah
üretmeyi planlad›¤›, ancak henüz üretime geçmedi¤i konuﬂulurken, komünist Kuzey Kore
nükleer hedeflerine ulaﬂt›¤›n› aç›kl›yordu. Saddam Hüseyin süper gücün konvansiyonel silahlar› ve Cruz füzeleriyle iktidar›n› kaybederken, en az onun kadar otoriter bir diktatör
olan Kim Jong-il onun kaderini paylaﬂmayacakt›. Bunun nedeni olarak, ABD'nin askeri
gücünün Irak ve Afganistan'da konuﬂlanm›ﬂ olmas›n›n yan› s›ra, Kuzey Kore'nin konvansiyonel silahlarla yap›lan bir sald›r›ya nükleer bir karﬂ›l›k vermesinden duyulan endiﬂenin
gösteriliyor olmas› çok mant›kl›. Sadece böyle oldu¤unu düﬂünmek bile, ABD'ye düﬂman
olan ülkeleri Kuzey Kore'nin açt›¤› yoldan gitmeye teﬂvik edebilir. Bu tür hedeflere en
güncel örnek -iktidardakilerin ülkedeki tesislerde atom enerjisinin sadece sivil amaçlarla
kullan›ld›¤›n› söylemelerine ra¤men- ‹ran'd›r.
Tüm bu geliﬂmelerin alt›nda atom enerjisiyle ilgili temel bir sorun yat›yor: Atom enerjisinin sivil ya da askeri amaçlarla kullan›ld›¤›n› ne kadar istesek ya da en modern denetim
teknikleriyle kontrol etsek de tamamen birbirinden ay›rmak mümkün olmayabilir. Özellikle yanma ve ayr›ﬂma sirkülasyonlar› bar›ﬂç›l ve bar›ﬂç›l olmayan kullan›mlarda birbirine
çok yak›n. Teknoloji ve “know-how”, hem sivil hem de askeri amaçlarla kullan›labilir (ikili kullan›m). Bunun sonucu ise çok vahim: UAEA ya da Avrupa Atom Birli¤i'nin (Euratom) teﬂvik etti¤i sivil atom tekniklerine sahip her ülke k›sa ya da uzun vadede bomba
üreten bir ülke konumuna gelebilir. Son 50 y›lda çeﬂitli iktidarlar bilinçli olarak ve büyük
bir kay›ts›zl›k içinde sivil nükleer programlar›n yan› s›ra gizli yollara da baﬂvurdular. Ancak bu tür gizli özel programlar olmaks›z›n da sivil nükleer kullan›m›n askeri amaçl› kötüye kullan›m› mümkün:
– Uranyum elementinin bir izotopu olan bölünebilir U-235'in zenginleﬂtirildi¤i tesisler,
tüm dünyada çok yayg›n olan hafif su reaktörleri için yak›t üretiyor. Bu sürecin Uran235'in (yüksek zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum) yo¤unlaﬂmas›na kadar sürdürülmesi, araﬂt›rma reaktörleri ya da Hiroﬂima'ya at›lan türde atom bombalar› için gerekli olan fisyon
ürünlerini ortaya ç›kar›r.
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– Araﬂt›rma reaktörleri ya da elektrik üreten ticari reaktörler resmi olarak belirlenen hedeflerine yönelik çal›ﬂabilir ya da Nagazaki'ye at›lan atom bombalar›nda kullan›lan, silah üretimine uygun plütonyum (Pu-239) üretiminde kullan›labilir. Bu, daha çok h›zl›
sürjeneratör reaktörlerde kullan›l›r.
– Geri kazan›m tesislerinde, özellikle reaktör yak›t eleman› plütonyum daha önce çekirdek
bölünmesi s›ras›nda reaktörde oluﬂan di¤er radyo-izotoplardan ayr› tutulur ya da atom
bombalar›na uygun bir patlay›c› madde olan plütonyum-izotop (Pu-239) ayr›l›r.
– Bunun ötesinde geri kazan›m teknolojileri, korunan “s›cak hücrelerde”, radyoaktif fisyon maddelerinin sivil amaçl› yak›t sirkülasyonlar› çerçevesinde iﬂlenmesini ya da atom
bombas› bileﬂenlerinin iﬂlenmesini olanakl› k›lar. Plütonyum, uranyum ve di¤er fisyon
maddelerinin geçici depolar› ya nükleer santralin yak›t depolar›d›r ya da atom bombas›
üretiminde kullan›lan patlay›c›lar›n depoland›¤› yer.
– Yak›t sirkülasyonunun sivil amaçlardan askeri amaçlara dönüﬂtürülmesi, söz konusu ülkenin onay›yla gizli askeri paralel programlarla gerçekleﬂtirilir. Ya da sivil fisyon maddelerinin ulusal ve uluslararas› denetimleri aﬂarak gizlice ayr›lmas›yla mümkün olur.
Yine bu tür maddelerin, askeri önemi haiz teknolojilerin ve bu teknolojilere ait “knowhow”un çal›nmas› da korkulan bir olas›l›kt›r.
So¤uk savaﬂ›n bitiminden sonra, atom silahlar› üreten ülkelerde, hassas maddelerin ve
nükleer teknolojinin önlenmesinin, askeri atom teknolojisinin denetimden uzak olarak yayg›nlaﬂmas›n› önleyebilece¤i yönünde bir umut do¤muﬂtu. Ama ayn› zamanda özellikle da¤›lan Sovyetler Birli¤i'nde bulunan, daha önce yo¤un bir biçimde korunan sivil ve askeri
atom tesislerindeki “çatlaklar” birer tehdit unsuruydu. Karanl›k çevrelerin ve yasad›ﬂ› çetelerin yürüttü¤ü ciddi bir “nükleer” karaborsa oluﬂmuﬂtu. Gerçi özellikle 90'l› y›llar›n
baﬂ›nda daha çok yasad›ﬂ› çevrelerde inan›lmaz fiyatlarla dolaﬂ›mda olan radyasyon maddeleri bomba üretmeye uygun de¤ildi. Fakat daha önce çok sa¤lam olan depolardan radyoaktif madde s›zmaya baﬂlamas› herkesin huzurunu kaç›rm›ﬂt›. ﬁuras› muhakkak ki, ﬂu
anda say›lar› 31'i bulan sivil ve ticari amaçl› nükleer enerji kullan›c›s› ülkeye yenileri eklendikçe, bu ülkelerin nükleer enerjiyi askeri amaçlarla kullanmas›n› önlemek giderek daha pahal›ya mal olmaya baﬂlayacak. Nükleer enerji konjonktüründe 70'l› y›llardakine benzer bir patlama yaﬂanmas› halinde, 50-60 aras›nda yeni ülke fisyon teknolojilerine sahip
olacak ve bu da zaten sorumluluklar›n›n üstesinden gelemeyen ve finans zorluklar› yaﬂayan UAEA'y› çözemeyece¤i denetleme sorunlar›yla yüz yüze getirecektir. Buna bir de gerekti¤inde “kirli bir bombay›” ateﬂlemekten çekinmeyecek yeni terörizmi eklemek gerek.
Sivil menﬂeli bir radyoaktif maddenin kar›ﬂt›r›ld›¤› konvansiyonel bir tahrip maddesinin
patlamas›, sadece say›s›z ölüme ya da terörizmin potansiyel hedefi olan ülkelerde korku
ve güvensizli¤e neden olmakla kalmay›p, patlaman›n gerçekleﬂti¤i bölgeyi yaﬂanamaz hale
getirecektir.
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6 UCU AÇIK S‹RKÜLASYON: ÇATLA⁄IN BAﬁI VE SONU

9 Klaus Traube:
Plutonium-Wirtschaft?,
Hamburg 1984, s. 12.

Nükleer “yak›t sirkülasyonu” terimi, gerçekler karﬂ›s›nda sürekli aksi ispat edilmiﬂ olmas›na ra¤men, onlarca y›ld›r kullan›larak dilimize yerleﬂmiﬂ, garip, uydurma sözcüklerden
biri. Nükleer sirkülasyon mitinin kayna¤›, atom uzmanlar›n›n eski bir rüyas›na dayan›yor.
Bu rüya, ticari uranyum santralleri çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›nda, burada üretilen parçalanabilir plütonyumu geri kazan›m tesislerinde ayr›ﬂt›rmak ve parçalanamayan uranyumdan (U238) “durmaz devinim” (perpetuum mobile) misali sürjeneratör reaktörlerde kullan›lmak
üzere yeni plütonyum üretmekti. Böylece Frans›z La Hague ve ‹ngiliz Sellafield gibi sivil
ve büyük sanayi ölçeklerinde binlerce ve belki de daha fazla h›zl› sürjeneratör reaktör ve
say›s›z geri kazan›m tesisinden oluﬂan devasa bir endüstriyel dolaﬂ›m ortaya ç›kacakt›.
60'l› y›llar›n baﬂ›nda atom stratejistleri, 2000'lere girerken sadece Almanya'da reaktörlerin toplam gücünün 80.000 megavata ulaﬂaca¤›n› düﬂünüyordu. Ancak, Aﬂa¤› Ren bölgesinde bulunan Kalkar'daki Alman reaktör projesinin baﬂkan› Klaus Traube'nin ileride
“50'li y›llar›n özgürlük ütopyas›”9 olarak nitelendirece¤i atom teknolojisinin plütonyumu
kullanmaya baﬂlamas›, ekonomi tarihinin belki de en büyük fiyaskolar›ndan biri oldu. Çok
pahal›, teknolojik olarak olgunlaﬂmam›ﬂ, güvenlik aç›s›ndan konvansiyonel nükleer santrallerden daha tart›ﬂmal› ve askeri amaçl› kullan›ma son derece uygun olan sürjeneratör
teknoloji, bugüne kadar dünyan›n hiçbir yerinde kullan›lmad›. Bugün sadece Rusya ve
Fransa eskiden kalma birer sürjeneratör reaktör iﬂletiyor. 1995 y›l›ndaki a¤›r bir sodyum
s›z›nt›s›ndan sonra Monju'daki demo-reaktörü kapat›lan Japonya ve Hindistan da resmi
olarak ayn› yoldan gidiyorlar.
Sürjeneratör teknolojisine ba¤lanan umutlar›n yok olmas›yla birlikte, geri kazan›m tesislerinde plütonyumun ayr›ﬂt›r›lmas›n›n tarihteki temel motifi de ortadan kalkm›ﬂ oldu. Ancak Fransa, Büyük Britanya gibi Rusya, Japonya ve Hindistan da daha sonra koyduklar›
hedefler do¤rultusunda, plütonyumu oksit kar›ﬂ›ml› yak›t haline dönüﬂtürerek konvansiyonel hafif su reaktörlerinde kullanmak üzere küçük geri kazan›m tesisleri çal›ﬂt›rmaya devam ediyorlar. Geri kazan›m tesisleri, teknik sorunlar nedeniyle kapat›lmad›klar› sürece
plütonyum ve uranyumun yan› s›ra inan›lmaz giderler üretiyor; ürettiklerinin aras›nda
yüksek radyoaktif nükleer çöp ve çevre için hafif su reaktörlerinin yaratt›¤›n›n binlerce
kat›na ulaﬂan yüksek dozda radyasyon da var. Geri dönüﬂüm, bir taraftan, askeri ve terörist amaçlarla kötüye kullan›m›na son derece aç›k biçimde yüksek radyasyon içeren maddelerin nakliyesini de içeriyor. Tüm dünyada ticari nükleer santrallerden ç›kan yüksek
dozda radyasyon içeren atom art›klar›n›n göreli olarak çok küçük bir bölümü geri dönüﬂtürüldü¤ü ve yanm›ﬂ oksit kar›ﬂ›ml› yak›tlar genelde zaten geri dönüﬂtürülemedikleri için,
nükleer yak›t sirkülasyonundan bugün geriye sadece ad› kald›. Gerçekte bu çevrim kapal›
de¤il, aç›k. Nükleer santraller elektri¤in yan› s›ra, ço¤unlukla zehirli olan hafif, orta ve
yüksek dozda radyasyonlu çöp üretir. Bu çöpler çok uzun süre depolanmak zorunda. Bu
süre radiyo-çekirde¤in çok farkl› do¤al yar›lanma müddetlerine ulaﬂabilir kesinlikle. Plütonyum izotopu Pu-239 radyoaktivitesinin (›ﬂ›n etkinli¤inin) yar› de¤erini 24.110 y›lda,
kobalt izotopu Co-60 ise 5,3 günde kaybeder.
Nükleer elektrik üretiminin baﬂlang›c›ndan çeyrek yüzy›l sonra, bugün dünyan›n hiçbir ülkesinde resmi izinli ve çal›ﬂmaya haz›r bir radyasyon at›¤› deposu bulunmamas›, iniﬂ yapabilece¤i bir pist olup olmad›¤›na hiç kimsenin kafa yormad›¤› nükleer bir uça¤›n hava-
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lanmas›na benziyor. Fransa, ABD, Japonya ve Güney Afrika gibi bir dizi ülkede göreli
olarak k›sa ömürlü ve orta ve düﬂük düzeyde radyasyonlu at›klar yüzeye çok yak›n özel
tanklarda muhafaza ediliyor. Almanya Aﬂa¤› Saksonya'da Salzgitter'de bulunan eski demir maden oca¤› Konrad'›, ›s› üretmeyen nükleer santrallerin, araﬂt›rma reaktörlerinin ve
nükleer enerjinin t›bbi kullan›m›ndan do¤an at›klar›n› yüzeyden aﬂa¤›da depolamak üzere
haz›rlad›. Nükleer at›klar›n eski bir maden oca¤›nda depolanmas› yasal tart›ﬂmalara konu
olmaya devam ediyor.
Nükleer at›k sorununa baﬂlang›çta nas›l kay›ts›z kal›nd›¤›n›, daha önce de al›nt› yapt›¤›m›z fizikçi ve düﬂünür Carl Friedrich von Weizsäcker'in 1969 y›l›nda nükleer at›klar›n giderilmesiyle ilgili söyledi¤i ﬂu sözler net bir biçimde ortaya koyuyor: “Hiç sorun de¤il
bu… Almanya'da 2000 y›l›nda ortaya ç›kacak nükleer at›k uzunlu¤u 20 metre olan bir
küpe s›¤abilecekmiﬂ. ‹yice kapat›l›p bir maden oca¤›na konuldu¤unda sorunun da çözülmüﬂ olaca¤›n› düﬂünebiliriz.”10 Bu arada o dönemde at›klar›n uzayda, denizin derinliklerinde ya da Antartika'daki buzullar›n içinde depolanmas›n› öngören egzotik öneriler bugün tart›ﬂ›lm›yor bile. Bilimsel araﬂt›rmalar, en uygun alternatifin at›klar› derin jeolojik
oluﬂumlarda ya da özel olarak inﬂa edilmiﬂ maden ocaklar›nda depolamak oldu¤u konusunda neredeyse hemfikir. Sadece yüksek radyasyonlu ve ›s› üreten at›klar›n uzun süreli
depolanmas›na granit, tuz, kil ve di¤er konakç› taﬂlardan hangisinin uygun oldu¤u konusunda anlaﬂam›yorlar. Hep bir a¤›zdan her taﬂ cinsinin avantaj ve dezavantajlar›ndan söz
ediyorlar.
Radyoaktif at›klar›n yüzy›llar boyunca, hatta milyonlarca y›l süreyle biyosfere ulaﬂmas›n›n engellenip engellenemeyece¤i sonuçta felsefi bir konu ve insano¤lunun imgelem s›n›rlar›n› aﬂ›yor, çünkü çok uzaklarda görünen piramitler ça¤›n›n üzerinden henüz sadece
5000 y›l geçti. Yine de ﬂu kesin: Nükleer at›klar var oldu¤u ve bu konuda kesin bir netlik
olmad›¤› sürece, bugünkü bilgi düzeyinin elverdi¤i teknolojik olanaklar aranmal› ve bulunmal›. Bundan vazgeçmenin hiçbir faydas› olmaz. Kuﬂkusuz bu olanaklardan biri transmutasyon. Bu teknolojinin öncüleri en tehlikeli ve en uzun ömürlü nükleer at›klar›n bu
amaçla kurulmuﬂ reaktörlerde parçalanarak, parçalanmadan sonraki birkaç yüzy›l boyunca ›ﬂ›n yayan radyon izotoplar›na dönüﬂtürülmesini öngörüyor. Bu olanak ony›llard›r bilim
çevrelerindeki bir az›nl›k taraf›ndan dile getiriliyor. Ancak anlaﬂ›lan o ki, taraftarlar› bile
bu yöntemin nükleer teknolojinin geride b›rakt›¤› tehlikeleri ciddi ölçüde azaltabilece¤ine
inanm›yor.
Transmutasyon tekni¤i için önce çok daha detayl› yeni geri dönüﬂüm tesisleri kurmak ve
bu tesislerde nükleer santrallerden al›nan yüksek radyasyon yüklü izotop kokteyllerini çok
daha karmaﬂ›k kimyasal süreçlerde ayr›ﬂt›rmak gerekiyor. Bu tesislerin yan›nda La
Hague ve Sellafield'deki plütonyum fabrikalar› basit birer kimya laboratuvar› gibi kal›r.
Ayr›ca ayr›lm›ﬂ izotoplar›n ayr› bir yerde h›zl› nötronlarla bombalan›p parçalanarak daha
az tehlikeli radyon çekirde¤ine dönüﬂtürülece¤i bir dizi reaktör kurmak gerekiyor. Bu tür
tesislerin yap›m›n›n teknik olarak mümkün olabilece¤ini varsaysak da, hiç kimse bu türden bir nükleer altyap›y› finanse etmek istemez ve edemez zaten. Ve bu tarz bir çöp giderme alternatifinin, bugün çöpün birçok ülkede itinayla seçilmiﬂ derin depolarda sonsuza
kadar depolanmas›ndan çok daha riskli oldu¤u tart›ﬂ›lmaz bir gerçek. Buna ra¤men
transmutasyon düﬂüncesinin Fransa ve Japonya'da hâlâ geçerli olmas›n›n nedeni, bu iki
ülkenin bu yöntemin gerçekleﬂmesine duyduklar› inanç de¤il, sürjeneratör teknolojisi hayallerinin hâlâ devam ediyor olmas›. Nihai depolaman›n salt teknik-bilimsel bir sorun ol-
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mad›¤›, nükleer enerji üreten ülkelerde ancak tereddütle ve yavaﬂ yavaﬂ anlaﬂ›l›yor. Ço¤u
70'li y›llarda seçilen ulusal depolama alanlar›n›n hiçbiri nihai depo olarak kabul görmedi.
Bunun nedeni toplumsal direniﬂin, demokratik kat›l›m ve ﬂeffafl›¤›n uzun süre göz ard›
edilmesi ve reddedilmesiydi. Bu hatalardan ders ç›karan Almanya, kamuoyunun sürekli
kat›l›m›n›n sa¤land›¤› çok aﬂamal› bir yer seçim yöntemi uygulad›. Ancak, atom enerjisi
taraftar› ve karﬂ›t› bilim insanlar›n›n uzun y›llar süren tart›ﬂmalardan sonra 2002 y›l›nda
üzerinde anlaﬂt›klar› bu konseptin gerçekleﬂtirilme ﬂans› da kesin de¤il. Almanya'da 2005
y›l›n›n sonbahar›nda iktidara gelen CDU/CSU ve SPD hükümeti, 80'li y›llarda Gorleben
yak›nlar›ndaki Salzstock'da haz›rlanan nihai depoya alternatif olacak yeni yerlerin araﬂt›r›lmas›n›n gerekip gerekmedi¤i sorusunu ﬂimdilik rafa kald›rd›.
Finlandiya ve ABD de nihai depolama planlar› konusunda epeyi yol alm›ﬂ durumdalar.
Ancak Nevada'daki dev nihai depo Yucca Mountain da ony›llard›r tart›ﬂmal›. Finlandiya'da Olkiluoto'daki neredeyse bitmiﬂ olan nihai depo ise, daha çok yerel halk›n deste¤iyle
ayakta duruyor. Bu yörede y›llard›r iﬂletilen nükleer santral ve hafif ve orta dozda çöpün
büyük kazalar olmadan halen muhafaza edildi¤i bir deponun bulunmas›, yöre halk›n›n
ço¤unlu¤unu rahatlat›yor. Ancak güya yak›t sirkülasyonu hem sonunda hem de
baﬂlang›c›nda aç›k ve sorunludur. Bu santralde bomba için gerekli fisyon ürünlerinin sa¤land›¤› uranyum maden oca¤› ve daha sonra nükleer santrallerin sivil amaçl› kullan›m›,
say›s›z soruna yol açt›. Önce topra¤›n alt›nda muhafaza edilen büyük miktarlardaki radyoaktif çekirdek biyosfere kar›ﬂt›. Nükleer enerjinin kullan›lmaya devam edilmesi ya da art›r›lmas› halinde, uranyum maden ocaklar›n›n yaratt›¤› sa¤l›k ve ekolojik zararlar›n büyük
ölçüde artaca¤› tahmin ediliyor.
Asl›nda çok nadir olmayan, ancak iﬂlemeye de¤er yo¤unlukta alanlar›n çok az oldu¤u a¤›r
metallerin aranmas›na 2. Dünya Savaﬂ›'ndan sonra baﬂlanm›ﬂt›. ABD'nin Japonya'ya att›¤›
atom bombalar›n›n derin etkileri, savaﬂ›n galiplerinin stratejik kaynaklara ulaﬂma amaçlar›n› frenlemek bir yana, daha da körükledi. O dönemin koﬂullar›nda maden iﬂçilerinin
sa¤l›¤› ya da çevre çok önemli de¤ildi. ABD ülke içindeki ve komﬂu Kanada'daki maden
ocaklar›n› tüketti, Sovyetler Birli¤i ise Do¤u Almanya, Çekoslovakya, Macaristan ve Bulgaristan'da uranyum maden iﬂletmeleri kurdu. Binlerce maden iﬂçisi, kötü havaland›r›lan,
tozlu ve yüksek radyasyon içeren radon gaz›yla dolu galerilerde y›llarca en a¤›r iﬂlerde çal›ﬂt›ktan sonra ac›lar içinde akci¤er kanserinden öldü. Özellikle zaman zaman 100.000
kiﬂinin çal›ﬂt›¤› Do¤u Alman “Wismut”taki “yoldaﬂlar” bu koﬂullardan ma¤dur olmuﬂtu.
Ocaklardaki uranyum konsantrasyonu sadece yüzde on civar›nda oldu¤u için, geriye y›¤›nla moloz ve cüruf kal›yordu. Aç›lan uranyum yataklar›, indirgeme esnas›nda aç›¤a ç›kan
radyoaktif radon gaz› ve di¤er ›ﬂ›n saçan çekirdekler aç›s›ndan görece daha yo¤un bir
konsantrasyona sahipti. Sonuç, iﬂçilerin, çevrenin ve yöre halk›n›n sürekli bir radyolojik
kirlenmeye maruz kalmas›yd›. S›v› ay›raçlarla yap›lan ve çevreyi, yerüstü ve yeralt› sular›n› kirleten kimyasal uranyum ç›karma yöntemleri, sorunu daha da a¤›rlaﬂt›r›yordu.
Bu durum önce 70'li y›llarda nükleer elektrik üretiminde yaﬂanan patlamayla düzeldi. Art›k bu fisyon ürününün tek al›c›s› hükümetler de¤ildi; böylece bir uranyum özel pazar›
oluﬂtu. Art›k uranyumun özel askeri-stratejik anlam›, indirgeme sürecindeki a¤›r koﬂullar›
ba¤›ﬂlat›c› bir neden olarak öne sürülemeyecekti. So¤uk savaﬂ›n sona ermesiyle koﬂullar
da önemli ölçüde de¤iﬂti. Askeri uranyum talebi h›zla düﬂtü. ABD ve eski Sovyetler Birli¤i'ndeki kullan›lmayan depolanm›ﬂ uranyum, sivil fisyon ürünleri pazar›na sürüldü. Ayr›ca
nükleer silahs›zlanmada elde edilen baﬂar›lar, terk edilmiﬂ Sovyet ve Amerikan nükleer si-
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lah depolar›ndaki bomba yap›m›nda kullan›lan büyük oranda uranyumun kullan›ma girmesini sa¤lam›ﬂt›. Bu geliﬂmenin sonucu, savaﬂ silahlar›n›n yo¤un biçimde sivil ekonomide
dolaﬂ›ma girmesini sa¤layan, daha önce hiç olmad›¤› kadar kapsaml› bir dönüﬂtürme
program›n›n baﬂlamas›yd›. Bu patlay›c› madde do¤al ve zenginleﬂtirilmiﬂ (indirgenebilir
izotop uranyum-235'ten üretilen uranyum-238) uranyumla “inceltildi” ve nihayet konvansiyonel nükleer santrallerde yak›t olarak kullan›lmaya baﬂland›. Uranyum pazar›ndaki bu
yeni geliﬂme reaktör uranyumunun dünya pazar›ndaki fiyat›n›n büyük ölçüde düﬂmesine
neden oldu. Sadece göreli olarak daha fazla konsantre uranyuma sahip olan depolama tesisleri ayakta kalabildi. 2005 y›l›na kadar tüm dünyadaki nükleer santrallerde kullan›lan
uranyum, art›k zenginleﬂtirilmiﬂ “taze” uranyum filizlerinden de¤il, süper güçlerin savaﬂ›ndan geriye kalan mirastan sa¤lan›yordu.
Öte yandan so¤uk savaﬂtan arda kalan uranyum stoklar›n›n birkaç y›l içinde tükenece¤i
gerçe¤i de önümüzde duruyor. Uranyum fiyatlar› yeniden h›zla artmaya baﬂlad› ve bu geliﬂme devam edecek. Nükleer santrallerin bugünkü kapasiteleriyle çal›ﬂmaya devam edebilmeleri için, hele de küresel olarak reaktör say›s›n›n art›r›lmas› halinde, kapat›lan maden ocaklar›n›n yeniden aç›lmas›n›n yan› s›ra, daha çok uranyumla beraber yo¤un radyoaktif izotop içeren daha çok moloz ve cüruf üreten kârl› yataklar›n aç›lmas› gerekecek.
Bu da söz konusu bölgelerdeki insan sa¤l›¤› ve çevre için bir sorun. Ayr›ca sanayinin ç›kar›lan uranyum miktar›n› art›rabilmek için zamana ihtiyac› var ve nükleer enerji kapasitesinin dünya ölçe¤inde h›zla art›r›lmas› bu nedenle mümkün de¤il. Bunun ötesinde -petrolün ucuz oldu¤u dönemlerde oldu¤u gibi- silahs›zlanma sonucu fazla miktarda uranyum
stoklanm›ﬂ olmas› nedeniyle bu alandaki araﬂt›rmalar geriledi ve bugün bilinen yataklar
göreli olarak s›n›rl› kald›. Üstelik yata¤›n bulunmas›ndan sonra iﬂletilmeye baﬂlanmas›
için ortalama en az on y›l gerekiyor.
Yaklaﬂan uranyum darbo¤az›, uranyum üreten ve tüketen ülkeler aras›ndaki dengesizlikler sonucu giderek art›yor. Tüm dünyada sadece Kanada ve Güney Afrika, nükleer enerjiden elektrik üretiyor ve uranyum ithal etmek zorunda de¤il. En önemli nükleer enerji üreticisi ülkelerde uranyum ya hiç ç›km›yor (Fransa, Japonya, Almanya, Güney Kore, ‹sveç,
‹spanya) ya da reaktörlerini çal›ﬂt›rmak için gerekli uranyum miktar›n›n çok küçük bir
bölümüne sahipler (ABD, Rusya). Atom enerjisi, yak›t temini aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, dünyan›n hiçbir ülkesinde yerli bir enerji kayna¤› de¤il. Özellikle Rusya sadece 15 y›l sonra
ciddi bir uranyum krizine gebe. Yak›tlar›n›n üçte birini Rusya'dan alan AB reaktörleri için
de ayn› kriz geçerli olabilir. Rusya'n›n yan› s›ra Çin ve Hindistan'›n da yak›t darbo¤az›na
girmesi muhtemel, çünkü bu iki ülke de reaktör say›s›n› art›r›yor. O halde ﬂu aç›k: Tüm
dünyadaki nükleer santraller için ne gerekli yak›t›n temin edilebilece¤i ne de zaman› geldi¤inde tasfiyelerinin sa¤lanabilece¤i garanti. Kimi ülkelerde henüz tart›ﬂ›lan, kimi hükümetlerin iﬂletmeye baﬂlad›¤› ek reaktörlerin sorunlar› art›raca¤› söyleniyor. Uranyum kaynaklar› azald›¤› ve ço¤u kez büyük maliyetlerle iﬂletildi¤i için, bundan sonraki aﬂama zaten kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olan stratejiler do¤rultusunda, çok yak›nda çok say›da geri dönüﬂüm
tesisi ve sürjeneratör reaktörle plütonyuma geçilmesi olacak. Böyle bir geliﬂme ise güncel
sorunlar› katlayarak art›racak; depolanmas› gereken radyasyonlu at›klar› art›racak ve nihai depolama için daha büyük depolama alanlar› arama zorunlulu¤unu ortaya ç›karacak.
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7 YANILTICI ÖNER‹LER:
NÜKLEER ENERJ‹YLE ‹KL‹M‹ KORUMAK

11 Berliner Zeitung,
3 Aral›k 2005.

Nükleer enerjinin küresel sera gazlar›n› azaltma potansiyeli, kimi sanayi ülkelerinde nükleer enerjinin gelece¤i ile ilgili yeni alevlenen tart›ﬂmalarda önemli bir noktay› oluﬂturuyor. Nükleer enerji taraftarlar›n›n, y›llar süren durgunluk döneminden sonra “nükleer
enerji rönesans›” yaﬂanaca¤›na dair umutlar› ve çabalar› iﬂte bu potansiyelden kaynaklan›yor. Nükleer santraller çal›ﬂ›rken az miktarda karbondioksit (CO2) üretiyor. Bu nedenle
de nükleer enerji yandaﬂlar› için küresel ›s›nman›n engellenmesinin vazgeçilmez bir parças›. Di¤er bir deyiﬂle sera efekti nükleer enerjide ony›llard›r yaﬂanan durgunlu¤un sona erdirilmesi ve geri döndürülmesi umutlar›n› alevlendiriyor. Düsseldorf'ta bulunan E.ON
Ruhrgas ﬂirketinin Yönetim Kurulu Baﬂkan› Wulf Bernotat “günlük sorunlar›n ötesini gören bir enerji gündemi,…” diye baﬂlayan tümcesini uzun uzun düﬂündükten sonra ﬂöyle tamaml›yor: “…nükleer enerjiden vazgeçmek ve karbondioksit sal›n›m›n› ciddi ölçüde azaltmak aras›ndaki temel çeliﬂki olmal›.”11 ‹kisi bir arada olmuyor. Bu ancak bir hayal.
Dünyan›n en büyük enerji holdinglerinden birinin baﬂkan›, t›pk› di¤er geleneksel enerji politikalar›n›n öncüleri gibi, nükleer elektrik üretiminin devam etmesi için en önemli argüman› kullan›yor: ‹klimi korumak, nükleer enerji olmaks›z›n mümkün de¤il. Hakl› sebeplerle de olsa nükleer elektrik üretimine karﬂ› olanlar, böyle bir çeliﬂkinin nükleer taraftarlar›n›n iddia etti¤i boyutlarda var olup olmad›¤›n› aç›klamak zorunda.
Uzmanlar›n ço¤unlu¤unun hemfikir oldu¤u iklim de¤iﬂikli¤i gerçe¤inden art›k hiç kimse
ﬂüphe etmemeli. ‹klim de¤iﬂikli¤inin insan›n ve küresel ekolojik sistemin kald›rabilece¤i
bir ölçüde (sanayi öncesi döneme göre iki dereceyi aﬂmayan bir ›s›nma) durdurulmas› için
önümüzdeki y›llarda CO2 emisyonlar›n›n k›s›tlanmas› bir zorunluluk. Sanayi ülkelerindeki
iklim uzmanlar› 21. yüzy›l›n ortalar›na kadar % 80'lik bir azalma öneriyorlar. Geliﬂmekte
olan ülkelerde ise en az›ndan yo¤un art›ﬂ azalt›lmal›. Hakl› gerekçelerle daha yüksek bir
refah düzeyine ulaﬂmak isteyen Güney yar›mkürenin kalabal›k ülkeleri, Kuzey'deki fosil
enerji üretiminde kullan›lan enerji-yo¤un geliﬂmeleri kesinlikle kopya etmemeli. Bu noktada sorulmas› gereken ﬂu: Nükleer enerjinin küresel iklim-gaz emisyonlar›n› engelleme potansiyeli, bu teknolojinin tart›ﬂmas›z risklerini göze almay› gerektirecek kadar güçlü ve
alternatifsiz mi?
Durum, küresel iklim de¤iﬂimi ve nükleer santrallerdeki büyük kaza olas›l›¤›n›n iki farkl›
risk oluﬂturdu¤u ve her ikisinin de sürekli ve benzersiz sonuçlar› olaca¤› gerçe¤i karﬂ›s›nda giderek karmaﬂ›klaﬂ›yor. Küresel ›s›nma güçlü radikal önlemlerle engellenmezse önümüzdeki y›llarda dünyam›z büyük bir olas›l›kla trajik geliﬂmelere sahne olacak. Nükleer
kazalar ise önceden tahmin edilmesi güç olas›l›klar içeriyor. Böyle bir kaza, söz konusu
ülkenin tek baﬂ›na alt›ndan kalkamayaca¤› uzun vadeli korkunç sonuçlar do¤urabilir ve
dünya ekonomisinde de a¤›r bir gerilemeye neden olabilir. Bunu, dünya ekonomisinin merkezinden uzak bir d›ﬂ çemberde bulanan Çernobil'deki felaket bize net bir biçimde gösterdi. Viyana Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans›'n›n (UAEA) istatistiklerine göre, 2005 y›l›
sonu itibariyla, tüm dünyada ürettikleri toplam elektrik 370.000 megavata yaklaﬂan 443
adet nükleer santral bulunuyordu. Ancak bu yeni santrallerin yap›m› son y›llarda özellikle
Bat›l› sanayi ülkelerinde k›smen durma noktas›na geldi. OECD bu durumun 2030 y›l›na
kadar de¤iﬂece¤ini söylüyor. Yine OECD'nin tahminleri uyar›nca küresel bazda ortalama
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art›ﬂ y›lda 600 megavat› bulacak. Eski santraller kapat›ld›¤›ndan, bu marjinal ilerlemeyi
sa¤lamak için her y›l yaklaﬂ›k 4000-5000 megavatl›k yeni yat›r›m gerektiriyor ki, bu da
3-4 büyük nükleer santral demek. Bir OECD kuruluﬂu olan Uluslararas› Enerji Acentas›'n›n (UEA) öngörülerine göre ayn› dönemde dünya elektrik ihtiyac› h›zla artmaya devam
edece¤i için, 2002 y›l›nda % 17 olan toplam üretimdeki nükleer enerji oran›, 2030 y›l›nda % 9'a düﬂecek. Bir ihtisas dergisi olan Nuclear Engineering International 2005 y›l›n›n
Haziran ay›nda baﬂka bir hesap yapm›ﬂt›: Bu tarih itibariyla 30 y›ldan yaﬂl› 79 reaktör
elektrik üretti¤i için, “önümüzdeki 20 y›lda nükleer santrallerin say›s›n› sabit tutmak imkâns›z”12 olacakt›. Bu hesaba göre varolan durumu dengelemek için, kapat›lmas› söz konusu olan santraller de göz önüne al›nd›¤›nda 80 yeni reaktörün yap›lmas› ve üretime geçmesi gerekiyordu: Yani her alt› haftada bir tane. Bu dönemi takip eden 10 y›lda ise, 200
yeni reaktörün daha inﬂa edilmesi gerekiyordu. Yani her 18 günde bir tane. Bir iklim felaketini k›sa ve orta vadede önleyebilmek için, nükleer enerjiden fayda ummak bu durumda
sadece bir hayal.
Buna ra¤men, küresel iklimin korunmas›na yönelik iddial› hedefler göz önüne al›nd›¤›nda,
uzun vadeli araﬂt›rmalarda atom enerjisinin bu hedeflere ne ölçüde katk›da bulunabilece¤ini ortaya koyacak senaryolar geliﬂtiriliyor. Örne¤in 2075 y›l›na kadar nükleer elektrik
üretiminin 10 kat artmas› için, yüzy›l›n ortalar›na kadar her y›l 35 yeni büyük santral kurulmas› gerekiyor. Buna oranla 2050 y›l›na kadar 1,06 milyon megavat (1060 gigavat)
miktar›nda daha ölçülü bir elektrik üretimi halihaz›rdaki nükleer santral verimlili¤inin üç
kat›na eﬂit oluyor, bu da 2050 y›l› itibariyla kömür ve do¤algazla elektrik üretilmesine
oranla 5 milyar ton daha az karbondioksit üretilmesi demek. Bu tür tezlerin ortak yan›
nükleer gerçeklikle ve geçmiﬂte yap›lan deneyimlerle uzaktan yak›ndan alakalar›n›n olmamas›.
UEA'n›n öngörüleri ve Intergovernmental Panel on Climate Change'in (IPCC) tahminlerine bak›lacak olursa, tüm dünyada 2050 y›l›nda karbondioksit miktar›ndan 25-40 milyar
ton tasarruf yap›lmas› gerekiyor. ﬁu anda yukar›daki senaryoya göre, 2050 y›l›na kadar
nükleer enerjinin üç kat›na ç›kar›lmas› için gereken her ﬂey yap›lsa dahi, nükleer enerjiden elektrik üretiminin iklimin korunmas›na katk›s› ancak % 12-20 aras›nda olabilecek.
Bu küçük bir oran de¤il, ancak yine de iklim de¤iﬂikli¤ini önleyecek di¤er opsiyonlar› devre d›ﬂ› b›rakmaya yetmez. Böyle bir baﬂar› ekonomik olarak da çok pahal›ya mal olacakt›r. Buna ek olarak yeni saatli bombalar dünyaya yay›lacak ve geliﬂmekte olan ve az geliﬂmiﬂ ülkeler ve kriz bölgelerinde savaﬂ ve terörist sald›r›lar için yeni hedefler geliﬂtirilmiﬂ
olacak. Yine tüm dünyada nihai depolama sorunu ve nükleer silahlar›n kontrolsüz olarak
yay›lmaya devam etmesi yeni bir boyut kazanacak, uranyum kaynaklar› k›s›tl› oldu¤u için
bugün varolan hafif su reaktörlerinin yerini, felaket boyutlar›nda kazalar, savaﬂ ve terörist sald›r›lara daha aç›k olan geri kazan›ml› plütonyum ekonomisi ve h›zl› sürjeneratör
santraller alacak. Bugün kriz bölgelerinde geniﬂ finans kaynaklar› yoksullukla savaﬂ›m yerine nükleer altyap›n›n geliﬂtirilmesine harcan›yor. Yan etkiler göz önüne al›nd›¤›nda böyle bir strateji ancak iklim de¤iﬂikli¤ini engellemek için ayn› etkiyi yaratacak baﬂka bir önlem olmad›¤› sürece tart›ﬂmaya de¤er. Oysa bugün bilinenler ›ﬂ›¤›nda böyle bir alternatifsizlik söz konusu de¤il. Hatta tahminler uyar›nca sera gaz› sal›n›m›n›n azalt›lmas› yönündeki h›rsl› hedeflere bile nükleer enerji olmaks›z›n ulaﬂmak mümkün. Bu veriler ›ﬂ›¤›nda
karbondioksitin 21. yüzy›l›n ortalar›nda (azalt›lmas› gereken miktar›n 25-40 milyar ton
oldu¤u noktada) 40-50 milyar ton azalt›lmas› ancak ﬂu koﬂullarda mümkün olacakt›r:
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– Binalar›n enerji verimlili¤inin iyileﬂtirilmesi;
– Sanayinin, enerji ve malzeme verimlili¤inin bugün varolan teknoloji düzeyine yükseltmesi;
– Buna ba¤l› olarak trafik sektöründe enerji verimlili¤inin artmas›;
– Enerjinin üretimi ve kullan›m›nda verimlilik oran›n›n olabildi¤ince yükseltilmesi;
– Elektrik üretiminde kömür ve mazot (“fuel switch”) yerine do¤algaz kullan›lmas›;
– Elektrik ve ›s›nma için sistematik olarak güneﬂ, rüzgâr, su, biomas ve jeotermi gibi yenilenebilir enerji türlerinin geliﬂtirilmesi;
– Santralde kömür yand›¤›nda oluﬂan karbondioksitin ayr›l›p, nihai olarak depolanmas› anlam›na gelen “temiz kömür teknolojisinin” geliﬂtirilmesi ve yo¤un biçimde kullan›lmas›.
Federal Almanya Parlamentosu Araﬂt›rma Komisyonu'nun 2002 y›l›nda yapt›¤› pahal›
araﬂt›rmalar, Almanya gibi sanayi ülkelerinde karbondioksit oran›n›n farkl› stratejiler ve
yollarla yüzy›l›n ortalar›na kadar % 80 oran›nda azalt›labilece¤ini ortaya koyuyor. Enerji
verimlili¤inin kapsaml› olarak iyileﬂtirilmesi ve yine yenilenebilir enerjinin yo¤un biçimde
geliﬂtirilmesinin kaç›n›lmaz oldu¤u kesin bir olgu art›k. Komisyon, söylenenlerin aksine,
iklimi korumaya yönelik baﬂar›l› bir strateji için nükleer enerji kullanmaya devam edilmesinin ve giderek daha yo¤un kullan›lmas›n›n önemli bir gereklilik oldu¤unu gösteren verilere ulaﬂamad›. Hatta elektrik üretiminde yo¤un olarak nükleer enerji kullan›lmas›n›n ya
da kullan›m oran›n›n art›r›lmas›n›n iklimi korumaya yönelik baﬂar›l› stratejiler üzerinde
olumsuz etki yarataca¤› ortaya ç›kt›. Nükleer santrallerin yaratt›¤› temel yükün, iklim
stratejilerinin vazgeçilmezleri olan yenilenebilir enerji ve enerji verimlili¤iyle ba¤daﬂt›r›lmas› çok zor. Rüzgâr ve güneﬂ gibi de¤iﬂken yenilenebilir enerjilerin, belli bir geliﬂim aﬂamas›na ulaﬂt›ktan sonra, verimlilikteki dalgalanmalar› dengelemek için gaz santralleri gibi güçleri ayarlanabilir santrallere ve de¤iﬂen co¤rafi duruma ve daha az merkezi olan
elektrik üretimine uygun bir elektrik a¤›na ihtiyaçlar› var.
Ayr›ca bu durumda nükleer enerjinin ciddi biçimde artmas› a¤›r bir ekonomik istikrars›zl›¤a neden olabilir. Zaten nükleer enerji üretimi, güç de olsa ﬂu anda var oldu¤u düzeyde
tutularak de¤il, ancak ve ancak art›r›ld›¤› takdirde, iklimin korunmas›nda önemli bir faktör olabilir. Çünkü bu art›ﬂ, sektörün birkaç ony›l içinde ﬂu anki hafif su santrallerinden
sürjeneratör santrallere geçmesini ve bir kez baﬂar›s›zl›¤a u¤rad›¤› geri dönüﬂüm teknolojisiyle yeniden baﬂa ç›kmay› ö¤renmesini gerektiriyor. Baﬂka hiçbir teknoloji bu ölçüde
Demokles'in k›l›c› gibi sallanm›yor baﬂ›m›z›n üstünde: Tek bir a¤›r kaza ya da terörist sald›r› bu teknolojinin ulusal ve uluslararas› platformdaki kabul görürlü¤ünü yok edecektir.
Tahminlere göre reaktörlerin büyük bir k›sm› vaktinden önce kapat›lmak zorunda. Sonuçta nükleer enerjiyle ilgili bitmek bilmeyen tart›ﬂmalar önemli sanayi ülkelerini kaç›n›lmaz
olarak daha sa¤lam ve temeli olan verimlilik stratejilerine yöneltti. Küresel iklim de¤iﬂimi
ve felaketlere neden olacak nükleer kazalar gibi iki büyük riski ayn› anda azaltabilecek
ulusal ve uluslararas› siyasi stratejiler yürütmek mümkün ve bu, genel hedefler aç›s›ndan
daha uygun. Nükleer enerjinin kendine özgü riski, bu enerji üzerine kurulan her iklim koruma stratejisini, nükleer enerji içermeyen stratejilere oranla daha güçsüz ve daha az yenilikçi yap›yor. Bu nedenle, nükleer enerji ve iklimin korunmas› aras›ndaki sözde çeliﬂki,
konuyla ilgisi olmayan ç›karlar ba¤lam›nda nükleer enerji taraftarlar›n›n bir uydurmas›ndan ibaret olmakla kal›yor sadece. Gerçeklere bak›ld›¤›nda “ölümlerden ölüm be¤enmek”
gibi bir zorunluluk kesinlikle yok.
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Frans›z geri dönüﬂüm tesisi La Hague'den gelen on iki adet
radyoaktif madde konteyn›r›n› taﬂ›yan tren Danneberg Do¤u
Gar›'nda yükleme vincine yanaﬂ›yor.
© Andreas Schoelzel/Greenpeace
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8 UCUZ ATOM ENERJ‹S‹
Nükleer santraller, elektrik ihtiyac›n›n nispeten önemli bir bölümünü karﬂ›lad›klar› için,
bulunduklar› ülkelerin ekonomik sisteminin temel faktörlerinden birini oluﬂtururular. Bu
nedenle, konuyla ilgili stratejik ya da askeri-stratejik ç›karlar rol oynamad›¤› sürece,
enerji sektörünün gelece¤ini belirlerler. Enerji sektörü normal koﬂullarda gelecekle ilgili
“düﬂüncelerini” iﬂletmelerin ç›karlar› do¤rultusunda geliﬂtirir. Nükleer enerji üretiminin
bir para basma makinesine mi, yoksa daha çok temelsiz bir binaya m› benzetilebilece¤ine
karar vermek için, her reaktörün kendine özel koﬂullar›na göz atmak gerekiyor: Bir reaktör yirmi y›ld›r güvenli bir ortamda elektrik üretiyorsa ve bir yirmi y›l daha üretebilece¤ini gösteren gerekçeler mevcutsa, birinci benzetme do¤rudur; tabi ancak her nükleer iﬂletmenin içerdi¤i gizli felaket riski gerçek olmad›¤› sürece. ﬁayet nükleer santral yeni inﬂa
edilecekse ve üstüne üstlük yeni bir modelse, o zaman bu projeye hiç bulaﬂmamakta fayda
var. Tabii e¤er finansal belirsizlikleri üçüncü kiﬂilere yüklemek ﬂans› varsa durum de¤iﬂir.
Araﬂt›rmalar gösteriyor ki, bugün pazar ekonomisi koﬂullar›nda enerji kapasitesini art›rmak ya da yeni bir tesis kurmak isteyen yat›r›mc›lar›n birinci tercihi nükleer santraller
de¤il. ABD'de reaktör kuran ﬂirketler 1973'ten bu yana daha sonra iptal edilmeyen tek bir
sipariﬂ dahi almad›lar. Reaktör üreticileri Fransa d›ﬂ›nda tüm bat› Avrupa ülkelerinde
2004 y›l›na kadar çeyrek yüzy›l boyunca yeni sipariﬂ almam›ﬂlard›. ﬁimdi Finlandiya'da
Olkiluoto'da yeni bir sipariﬂ var. Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans›’n›n (UAEA) verilerine
göre 2005 y›l›nda tüm dünyada toplam 27.000 megavat kapasiteye sahip 28 nükleer santral yap›m aﬂamas›nda bulunuyor. Bu projelerin neredeyse yar›s›n›n durumu 18-30 y›ld›r
belirsiz. Santrallerin bir k›sm›nda bir gün elektrik üretilece¤ine art›k kimse inanm›yor;
bunlara rahatl›kla birer inﬂaat harabesi diyebiliriz. Önümüzdeki y›llarda bitirilece¤ine kesin gözüyle bak›lan di¤er santraller ise, pazar ekonomisinin ya k›smen iﬂledi¤i ya da hiç
iﬂlemedi¤i Do¤u Asya'da bulunuyor. K›saca söylemek gerekirse nükleer santral sipariﬂleri
h›zla azal›yor. Bu azal›ﬂ›n ana nedeni, ters yönde ilerleyen bir geliﬂme: 2000'li y›llarda
tüm dünyada elektrik santrallerinin üretti¤i elektrik miktar› her y›l 150.000 megavat artt›. Nükleer enerjinin bunun içindeki oran› % 2. ABD'de sadece 1999-2002 y›llar› aras›nda
fosil yak›t kullan›lan geleneksel yöntemlerle 144.000 megavat elektrik üretildi. Çin'de
2002-2005 y›llar› aras›nda geçen üç y›lda kömür santrallerinde üretilen elektrik 160.000
megavatt›. Henüz çok yeni olan rüzgâr enerjisiyle bile dünya çap›nda 10.000 megavatl›k
elektrik üretildi.
Enerji kapasitesinin h›zla artmas› karﬂ›s›nda nükleer enerjinin marjinalleﬂmesi, bu enerji
taraftarlar›n› varolan nükleer santralleri planlanandan uzun süreler çal›ﬂt›rmak için savaﬂmaktan al›koymuyor. 2005 y›l›nda faaliyette bulunan tüm reaktörlerin ortalama yaﬂ›
22 y›ld›. Ancak bu durum Siemens Baﬂkan› Heinrich von Pierer'i 2005 y›l›ndaki parlamento seçimleri s›ras›nda, nükleer enerjiden vazgeçme planlar›na ra¤men baﬂbakan aday›
Angela Merkel'den santral kullan›m sürelerinin 60 y›la kadar uzat›lmas›n› istemekten al›koymayacakt›. Ne de olsa Avrupa ve Amerika'daki nükleer santral taraftarlar› bu markan›n sözcülü¤ünü yap›yorlard›. UAEA'n›n verdi¤i bilgiler uyar›nca ABD'deki 103 nükleer
santralin ço¤unda kullan›m süresinin uzat›lmas› ya onayland› ya onaylanmas› için baﬂvuru
yap›ld› ya da yap›lacak. Von Pierer bu ç›k›ﬂ› için “ekonomik” akl› neden gösteriyordu.
Böyle bir ﬂey gerçekten de var. A¤›r ar›zalar, aﬂ›nma ya da korozyon nedeniyle buhar ka-
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zan› gibi temel parçalar›n de¤iﬂmesi ya da maliyeti yüksek tamiratlar söz konusu olmad›¤› sürece, 1000 megavat s›n›f› bu reaktörleri kullanmak, rekabetsiz bir ortamda ekonomik aç›dan son derece cazip olabilir. Kullan›m süresinin uzat›lmas› bunun ötesinde nükleer enerjinin “pahal›” sonunu öteliyor. Burada kastedilen, büyük reaktörlerde faaliyetin
durdurulmas› ya da reaktörün tamamen sökülmesi ki, bu da güvenlik aç›s›ndan ve finansal
olarak a¤›r yükler getirebiliyor. Buna ek olarak bir santraldeki yak›t giderleri önemli bir
kalem oluﬂturmad›klar› için, iﬂletmeciler buradan da ek gelir sa¤layabilmeyi umuyor.
Almanya'da nükleer santrallerin kullan›m sürelerinin sözleﬂmede 32 y›ldan 45 y›la ç›kar›lmas› (bu süre büyük fosil enerji santrallerinin ortalama kullan›m süresine tekabül ediyor),
sektörün 30 milyar euro tutar›nda ciddi bir ek kazanç sa¤lamas› anlam›na geliyor. Bu büyüklükteki rakamlar birçok ülkede nükleer santral iﬂletmecilerinin baﬂlatt›¤› kullan›m sürelerinin uzat›lmas› tart›ﬂmas›n› çok iyi aç›kl›yor.
Ancak bu kargaﬂan›n atom enerjisinin olas› rönesans›yla uzaktan yak›ndan alakas› yok;
hatta tam tersi bir durumla alakas› olabilir. “Uzatmalar›n oynat›lmas›” talebi, santral iﬂletmecilerinin ekonomik nedenlerle yeni santrallere yat›r›m yapmaktan çekindi¤ini kan›tl›yor. Giriﬂimciler yeni nükleer teknolojilere ya da nükleer d›ﬂ› teknolojilere yat›r›m yapacaklar›na, reaktörlerinde kaza olma olas›l›¤›n›n artmas›n› dikkate almadan cepten yeme¤e devam ediyorlar. Ony›llard›r sürekli iniﬂte olan atom enerjisi bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda yine de kesinlikle durma noktas›na gelmiﬂ de¤il. ABD ve bat› Avrupa'daki tek yeni santral
inﬂaat› Finlandiya'da, Batl›k Denizi k›y›s›nda. Buna daha sonra de¤inece¤iz. Bunun yan›
s›ra geçti¤imiz y›llarda nükleer santrallerin fosil enerjiyle rekabet gücünü dile getiren
araﬂt›rmalar›n say›s› giderek artt›. Tüm bu araﬂt›rmalar›n aksayan yan› ﬂu: Gelece¤e yönelik bu tür öngörülere inananlar, yap›m› planlanan yeni reaktörlerin potansiyel finansörleri de¤il, araﬂt›rmalar› yapanlar ve yapt›ranlar sadece. Yeni nesil nükleer santrallerin
gerçek maliyetlerinin büyük ölçüde belirsiz olmas›n›n ilk nedeni ﬂu: Özellikle inﬂaat, tasfiye, söküm ve halihaz›rdaki iﬂletme ve bak›m maliyetleri üzerine hemen hemen hiçbir güvenilir veri yok. Bu durumun bir nedeni de, analizcilerin yay›nlanan tüm öngörülerine büyük
oranda ﬂüpheyle yaklaﬂ›l›yor olmas›. Çünkü bu rakamlar genellikle ya santrallerini satmak isteyen ve bu nedenle maliyetleri düﬂük gösteren üreticilere ait ya da sevilmeyen nükleer enerjiyi en az›ndan ucuz elektrik beklentisi yaratarak yurttaﬂlara sevdirmeye çal›ﬂan
hükümetlere, farkl› kurumlara ve lobilere. Ancak bu türden ç›karlar›n ötesinde nesnel sorunlar da mevcut. Bugüne kadar her yeni reaktör türü maliyetleri art›r›c› bilinen zorluklarla ve bunun sonucu olarak kapal› geçen uzun sürelerle bo¤uﬂtu¤u için, potansiyel finansörler yeni reaktör üreticilerinin optimist öngörülerinden hiç de memnun de¤iller. Bu, daha çok oldukça yeni ve denememiﬂ teknolojilere dayanan yeni reaktörler için geçerli. Yani
üreticiler -atom enerjisi teknolojisinin d›ﬂ›nda kalanlar da dahil olmak üzere- her tür teknolojik geliﬂmede bir tür “deneyim e¤risi” üzerinde düzenli olarak azalan maliyetli öngörülerde bulunabilirken, reaktör üreticileri bu konuda ticari nükleer üretimin baﬂlamas›ndan yar›m yüzy›l sonra bugün hâlâ s›f›r noktas›ndalar. Bu nedenle reaktör üreticileri 70'li
ve 80'li y›llarda, k›smen hakl› olarak, küçüklerine oranla daha ucuz elektrik üreten büyük
santral yap›m›n› önerdiler. Ancak bu “ölçek ekonomisi”ne geçiﬂ de sorunlar› çözemedi.
Düﬂük maliyetli reaktörlerin tercih edilmesi bugüne kadar henüz söz konusu de¤il. Bu
arada geliﬂmiﬂ teknolojilerle üretilen yeni santrallerin, nükleer enerji pazar›nda süren durgunluk nedeniyle sadece mavi birer kopya ya da bilgisayar animasyonu olmaktan öteye gidemiyor olmalar› durumu daha da zorlaﬂt›r›yor. Bu ikilem potansiyel finansörlerin tered-
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dütlerini daha da art›r›yor. Nükleer enerji böylece sadece güvenlik ba¤lam›nda de¤il, finansal aç›dan da yüksek riskler içeren bir teknoloji haline geliyor.
Bu durumda yüksek maliyetli yeni bir santral inﬂaat› ancak risk sermayesi için cazip.
Nükleer santrallerin finansman›nda inﬂaat giderlerinin yan›nda sermaye maliyeti böylece
ikinci büyük kalemi oluﬂturmaya baﬂlad›. Bu durum da belli baﬂl› sanayi ülkelerinde enerji
pazarlar›n›n liberalleﬂmesi sonucu önemli bir sorun haline geldi. Çünkü yat›r›mc›lar devlet
güvencesindeki dev monopol yap›lanmalarda, söz konusu santralin performans›n›n kötü
olmas› halinde dahi yat›rd›klar› sermayenin, elektrik tüketicileri taraf›ndan geri ödenece¤ini hesaba katabilirken, liberal bir elektrik pazar›nda böyle bir ﬂey söz konusu de¤il.
Nükleer enerjinin aﬂ›r› yüksek baﬂlang›ç maliyetleri ve sermaye geri dönüﬂünün onlarca y›l
sürmesi liberal ekonomiye uygun de¤il. Potansiyel finansörler bu türden sorunlar› olmayan teknolojilere yat›r›m yapmad›klar› takdirde sermaye maliyetleri patlama noktas›na
gelecek. Gerçekten de geçti¤imiz 20 y›lda yüksek verimli do¤al gaz santrallerine sahip
birçok ülkede kilovatsaat baﬂ›na kuruluﬂ maliyeti önemli oranda düﬂtü. Santralin sipariﬂi
ve çal›ﬂmaya baﬂlamas› aras›ndaki süre k›sa olunca, tesisler “denetim alt›nda” seri olarak
üretildi. Ve bunun ötesinde, toplam maliyet içindeki oran› nükleer santrallerdeki uranyumdan çok daha yüksek olan do¤algaz yak›t maliyeti göreli olarak daha ekonomik oldu¤u için, nükleer santrallerin art›k hiçbir ﬂans› kalmam›ﬂt›.
Belirsizlik içeren daha birçok unsur nükleer santralleri yat›r›mc›lar için riskli bir oyuna
dönüﬂtürdü. Örne¤in yat›r›m karar›n›n al›nmas›yla ticari iﬂletmenin start almas› aras›nda
geçen süre baﬂka hiçbir santral teknolojisinde bu kadar uzun de¤il. Güvenlik aç›s›ndan yeni ve önemli bilgiler izin iﬂlemlerinin revizyonunu gerektirece¤inden ya da nükleer enerji
karﬂ›tlar› hukuki baﬂar›lar kazand›klar›nda, yetkili resmi kurumlar kamuoyu taraf›ndan
izlenece¤inden daha titiz davranabilirler. Bu da planlamada büyük sorunlara yol açabilir,
izinlerin gecikmesine neden olabilir. Örne¤in inﬂaat karar› 1979'da al›nan son ‹ngiliz reaktörü Sizewell B ancak 16 y›l sonra ticari anlamda faaliyete geçti. Prototip bir santral
faaliyete geçti¤inde, önceden hesaplanan verimlilik oran›na ulaﬂ›p ulaﬂ›lamayaca¤› belli
de¤ildir; oysa bu bilgi kazanc›n ne olaca¤› aç›s›ndan çok önemli. Reaktörün faaliyette bulundu¤u sürece güvenli olarak çal›ﬂmas› bundan daha da önemli. Sermaye maliyetinin aksine, nükleer santralin faaliyette bulundu¤u toplam süreyi belirlemek mümkün. Bir santralin ne zaman faal oldu¤u, revizyon çal›ﬂmalar›, yak›t elemanlar›n›n de¤iﬂimi ya da ar›za nedeniyle ne kadar süreyle çal›ﬂmad›¤› genelde bellidir. Santralin faaliyet kapasitesi,
aral›ks›z çal›ﬂan bir santralle karﬂ›laﬂt›r›larak, oran olarak ifade edilir. Üreticilerin özellikle belli bir model santralin ilk örneklerinde faaliyet sürelerini düzenli olarak gerçekte
oldu¤undan daha yüksek öngördükleri bu arada ortaya ç›kt›. Bu ba¤lamda daha önce
% 90 kapasiteyle çal›ﬂaca¤› söylenen bir reaktör % 60 kapasiteyle çal›ﬂ›rsa, maliyetler
1/3 oran›nda art›yor. Buna bak›m ve tamir maliyetleri de ekleniyor. Tüm reaktörlerin ancak yaklaﬂ›k % 2'sinde % 90 kapasiteye ulaﬂ›l›yor, yaklaﬂ›k 100 reaktörde ise ulaﬂ›lan kapasite % 80.
Nükleer santrallerin yükseliﬂ devrinde santrallerin otomatik çal›ﬂt›¤›, bu nedenle iﬂletmecilerin sabit giderlerinin di¤er santrallere oranla daha düﬂük olaca¤› yönündeki vaatlerinin fazlaca iyimser oldu¤u da art›k biliniyor. Yak›t maliyeti toplam maliyetin çok küçük
bir bölümünü oluﬂturuyor. Ancak “taze” uranyum oksit yerine, geri dönüﬂüm sürecinde
ortaya ç›kan plütonyumun da bir bölümünü oluﬂturdu¤u kar›ﬂ›k oksit denilen yak›t elemanlar› kullan›ld›¤›nda bu maliyet yükseliyor. ‹ﬂletme ve bak›m ise personel giderleri de

29

6156nukleermasal.qxd

3/27/06

12:42 PM

Page 30

söz konusu oldu¤u için, do¤algaz santrallerine oranla daha maliyetli kalemler. ABD'de
80'li y›llarda ve 90'l› y›llar›n baﬂ›nda yeni do¤algaz santralleri kurmak ve iﬂletmek daha
ucuza gelece¤i için kimi nükleer santraller kapat›ld›.
Nükleer santrallerin maliyeti uzun y›llar çal›ﬂt›ktan sonra da di¤er santrallere oranla yüksek: Radyasyonlu çöpün giderilmesi, kapat›lan santrallerin gözetimi ve belli bir süre sonra
sökülmesi gibi kalemlerin gerektirdi¤i giderlerin, santral faaliyetteyken daha sonra kullan›lmak üzere tasarruf edilmesi gerekiyor. Bu giderler ve olas› kazalar›n maliyetleri her ülkede farkl›. Bu maliyetlerin oran›n› önceden tahmin edebilmenin en önemli zorlu¤u, burada söz konusu olan sürelerde normalde olan fiyat indirimlerinin olmamas›. % 15'lik bir indirimde, 15. y›ldan sonra ortaya ç›kacak giderler ihmal edilebilir. Ancak bu giderler gelecek nesillerin hesab›na yaz›lacaklar› için, reaktörlerin finansman› ve nükleer elektrik üretimi maliyetlerinin hesaplanmas›nda karﬂ›m›za bir baﬂka belirsizlik olarak ç›k›yorlar.
Atom enerjisinin yükseliﬂinin tüm dünyada 70'li y›llardaki seviyesine çekilmesi yönünde
kimi ülkelerde süregelen tart›ﬂma ﬂimdiye kadar bir sonuca ulaﬂmad›. Reaktör kullan›m
sürelerinin uzat›lmas› tart›ﬂmas› d›ﬂ›nda de¤iﬂen fazla bir ﬂey yok. Kesinleﬂmiﬂ yeni projeler art›k tamamen birer istisna. Bugün inﬂa edilen santrallerin büyük ço¤unlu¤u Hint, Rus
ve Çin teknolojileriyle yap›l›yor. Bat›l› büyük santral üreticileri ise boﬂ gözlerle boﬂ sipariﬂ
defterlerine bak›yorlar. Amerikal› santral üreticisi Westinghouse çeyrek yüzy›lda ancak
bir reaktör sipariﬂi alabildi. % 66's› Frans›z atom ﬂirketi Areva'ya, % 34'ü ise Siemens'e
ait olan Framatome-ANP ve onun selefi olan di¤er ﬂirketlerin 15 y›l içindeki ilk sipariﬂleri
Finlandiya'daki Okiluoto santraliydi. Buradan anl›yoruz ki, nükleer enerjinin bir rönesans
yaﬂad›¤› tart›ﬂmas›n› sürdürenler reaktör üreticileri de¤il, nükleer enerjiyi ve enerji sektöründe ﬂu anda varolan yap›y› sürdürmenin k›sa vadede iklim de¤iﬂikli¤ini önleyece¤ini ve
enerji darbo¤az›n›n aﬂ›lmas›n› sa¤layaca¤›n› düﬂünen politikac›lar ve medya mensuplar›.
Bunun etkileri olaca¤› muhakkak. Çünkü politikac›lar ve kamuoyu nükleer teknolojinin
yeniden canland›r›lmas›nda ›srar ettikçe, potansiyel yat›r›c›mlar çok daha rahat ve çekinmeden devlet yard›m› isteyebiliyor.
ABD'de Bush yönetimi eski reaktörlerin kullan›m süresinin uzat›lmas›n› istemekle kalmay›p, Kaliforniya gibi önemli eyaletlerde ortaya ç›kan enerji darbo¤az› ve sansasyonel elektrik kesintileri nedeniyle yeni santrallerin kurulmas›nda ›srarc› olabiliyor. 2005 y›l›nda
her ﬂeyi altüst eden kas›rgalardan sonra baﬂlayan dünyan›n ›s›nmas› tart›ﬂmas› da nükleer
enerji tart›ﬂmas›n› ateﬂliyor. Ancak bu tart›ﬂmalar yeni bir santral inﬂaat›n›n baﬂlamas›na
ya da yeni bir sipariﬂ al›nmas›na yol açmad› henüz. Gerçi çok say›da konsorsiyum yeni
santrallerin yap›m› ve iﬂletmesi için ortak bir lisans almaya çal›ﬂ›yor, ancak devlet deste¤i
olmadan hiç bir ﬂey olmayaca¤›n› da ›srarla vurguluyorlar. Yeni tür bir santralin sadece
izin alma süreci yaklaﬂ›k 500 milyon dolara mal oluyor. Reaktörlerin kaça mal olaca¤›n›
ise hiç kimse bilmiyor. Bu nedenle ﬂirketler Baﬂkan Bush'un söyledi¤ine göre devletten
milyar dolarlara ulaﬂan yard›m talebinde bulunuyor. 2005 y›l› yaz›nda Kongre'nin ç›kard›¤› yeni enerji yasas›, nükleer enerji için gelecek on y›lda 3,1 milyar dolarl›k bir devlet
yard›m› öngörüyor. Böylece devlet olas› gecikmelerin riskini bir anlamda üstlenmiﬂ oluyor. Potansiyel üreticiler bundan k›sa bir süre önce Bush'a tüm sorunlar›n giderilmesine
yönelik bir paket sunarak, giriﬂimlerinin vergiden muaf tutulmas›n› ve daha sonra elektri¤in devletin garantiledi¤i bir fiyattan sat›n al›nmas›n› istemiﬂlerdi. Ayr›ca devlet sadece
nihai depolama sorununu çözmekle kalmay›p, olas› a¤›r kazalarda da sorumlu konumunda
olmal›yd›. Fransa'da k›smen özelleﬂtirilen devlet kuruluﬂu EDF uzun süren tereddütlerden
sonra 2004 y›l›nda Flamanville im Département Manche'u Avrupa bas›nçl› su reaktörü-
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nün (EPR) pilot tesisi için uygun gördü. Ancak bu arada devletin avans verme al›ﬂkanl›¤›
da eskiye oranla azalm›ﬂ bulunuyor. Buna EDF eski Baﬂkan› François Roussely'nin, önümüzdeki y›llarda yeni reaktör inﬂa etmenin as›l amac›n›n elektrik de¤il, “bu alanda Avrupa'n›n endüstriyel öncülü¤ünü ve ehliyetini muhafaza etmek”13 oldu¤u yönündeki sözlerini
de eklemek gerekir. Yani Fransa'da bir pilot bas›nçl› su rektörü tesisi kurmak niyetinin
arkas›nda yatan enerji de¤il, sanayi politikalar› aç›s›ndan önemli olan baﬂka motifler.
Politik motifler Fin Parlamentosu'nun büyük tart›ﬂmalara yol açan yeni bir santral inﬂaat›
karar›nda da ön plandayd›. Bu tart›ﬂman›n itici gücü, Finlandiya'da AB ortalamas›n›n iki
kat›n› aﬂan kiﬂi baﬂ›na kullan›lan aﬂ›r› elektrik tüketimiydi. Ayr›ca elektrik üretiminde
Rus do¤algaz›na ba¤›ml›l›k giderek art›yordu ve politik çevrelerde, daha yo¤un nükleer
enerji kullanmadan, Kyoto Protokolü çerçevesinde iklimin korunmas›na yönelik ulusal yükümlülüklerin yerine getirilemeyece¤i endiﬂesi vard›. Frans›z-Alman reaktör üreticisi Framatome-ANP'ye Batl›k Denizi k›y›s›nda bir pilot bas›nçl› su reaktörü tesisi kurma sipariﬂini veren, elektrik sunucusu TVO oldu. Bu iﬂletmenin % 43'ü kamuya ait. Olkiluoto 3 projesi, en az›ndan resmi olarak inﬂaat›n baﬂlad›¤› 2005 A¤ustos'undan itibaren, nükleer santral çevreleri için nükleer enerjinin liberal bir elektrik pazar›nda yeniden ak›ll› bir yat›r›m
oldu¤unun kan›t› oldu. Ancak böyle bir yaklaﬂ›m›n da ﬂüphe götüren yanlar› var. Çünkü
böyle bir reaktörün normal rekabet koﬂullar›nda ﬂans› olup olmayaca¤› belirsiz.
Santralin finansman› ço¤unlu¤u elektrik tedarikçisi yaklaﬂ›k 60 hissedar taraf›ndan karﬂ›land›. Bu tedarikçiler hisseleri karﬂ›l›¤›, ileride reaktörde üretilecek elektri¤i göreli olarak
daha pahal›ya sat›n almay› taahhüt ettiler. Ayr›ca TVO ve Framatome-ANP “anahtar teslim” reaktör fiyat›n› 3,2 milyar dolar olarak belirlemiﬂti. Al›c› için böylesine cazip ve ayn› zamanda ola¤and›ﬂ› bir sözleﬂmenin haz›rlanmas›n›n nedeni, Framatome-ANP'nin bas›nçl› su reaktörlerinin geliﬂtirilmesinden 10 y›l sonra ne pahas›na olursa olsun bir inﬂaat
karar›na ihtiyac› olmas›yd›. Ancak daha ilk kazma topra¤a vuruldu¤unda üretici konsorsiyum olan Area/Siemens, bu prototip reaktörün fosil yak›tla çal›ﬂan santraller ve di¤er
nükleer santral üreticileri karﬂ›s›nda baﬂar›l› olabilmesi için fazla cesur ve yürekli bir hesap yapt›¤› ortaya ç›kt›.
Reaktörün kapasitesi 90'l› y›llarda önce sürekli art›r›ld›. Bu kapasite art›r›m›yla hedeflenen daha ekonomik olabilmekti. EPR ﬂu anda hedeflenen brüt 1750 megavatl›k elektrik
üretimi ve 1600 megatvatl›k ç›kt›s›yla büyük farkla dünyan›n en güçlü nükleer santrallerinden biri, ancak bu büyüklük bir taraftan ço¤u elektrik ﬂebekesine entegrasyonunu zorlaﬂt›r›yor. Santralin nükleer olmayan di¤er opsiyonlarla rekabet edebilece¤ini iddia eden
kâ¤›t üzerindeki bir dizi öngörünün, gelecekte gerçekleﬂmesi çok zor olabilir: Vaat edilenler 57 ayda inﬂaat›n bitirilmesi, % 90 oran›nda bir kullan›m kapasitesi ve % 36'l›k bir etki oran›, teknik aç›dan 60 y›ll›k ömür, önceki reaktörlere oranla % 150 daha az uranyum
kullan›lmas› ve halihaz›rdaki santrallere oranla daha düﬂüm bak›m ve iﬂletme maliyetiydi.
Uzmanlar bu verilerin hepsini aﬂ›r› iyimser buluyor. Önceki pilot projelerde ne sözü edilen
inﬂaat süresi ne de kullan›m kapasitesi gerçekleﬂtirilebildi. Görünen o ki, bu Frans›z-Alman ortak yap›m› tesis de inﬂaat›n gecikmesi, ilk faaliyet döneminde karﬂ›laﬂ›lan bildik
sorunlar ve faaliyetin plan d›ﬂ› durdurulmas› gibi handikaplar› aﬂamayacak. Yine de bugün faaliyette olan standart santrallere oranla, 60 y›ll›k bir kullan›m süresinde iﬂletme ve
bak›m masraflar›n›n daha az olaca¤› düﬂünülüyor. Yine “core-catcher” gibi ek güvenlik
donan›mlar›n›n da EPR'yi geçmiﬂteki reaktörlere oranla maliyeti yükseltmeden daha güvenli k›laca¤› söyleniyor.
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Olkiluoto'da gelecekle ilgili bu vaatlerin gerçekleﬂmesi neredeyse imkâns›z görünüyor.
Tüm söylenenlerin -örne¤in inﬂaat süresi- gerçekleﬂmesi halinde de 3,2 milyar euro olarak
hesaplanan maliyet çok iyimser kal›yor. Daha önce “seri üretimle” 10 reaktör bloku yap›lmas› planlanm›ﬂt›. Ancak ufukta böyle bir ﬂey görünmüyor. Di¤er sektörlerde fiyat›n bu
biçimde belirlenmesinin çok net bir tan›m› var: damping.
‹nﬂaat maliyetleri gerçekten çok artarsa, Finlandiyal› müﬂteriyle üzerinde anlaﬂ›lan sabit
fiyat Framatome-ANP için k›sa sürede ekonomik bir kabusa dönüﬂecek. Devletin yard›ma
ça¤r›lmas› bu durumda çok uzun sürmeyecek. Plan aﬂamas›nda da böyle olacak, finansman›n sa¤lanmas›nda da. Merkezi, Siemes'in de merkezi olan Münih'te bulunan ve
% 50'si “Hür Bavyera Eyaleti” ne ait olan Bayerische Landesbank bu noktada önemli bir
rol üstlenerek, EPR'ye düﬂük krediyle (% 2,6'l›k bir kredi faizinden söz ediliyor) 1,95 milyar euroluk bir destekte bulundu. Frans›z hükümeti ise Framatome-ANP'nin ana kuruluﬂu
olan Areva'ya ihracat kredisi ajans› Coface üzerinden -aslen siyasi ve ekonomik aç›dan istikrars›z ülkeler için ayr›lan bir fondan- 610 milyon euro tutar›nda bir ihracat kredisi garantisiyle destek sa¤lad›. European Renewable Energies Federation (EREF), özellikle bu
projeyle yak›ndan ilgilenen birçok devlet taraf›ndan sa¤lanan ve önceden planland›¤› aç›k
olan bu destekle ilgili olarak Avrupa rekabet yasalar›n›n ihlal edilmesi gerekçesiyle AB
Komisyonu'na ﬂikâyette bulundu. ﬁu kesin art›k: Finlandiya'daki reaktörün yap›m›yla ilgili
karar devlet deste¤i hesaba kat›lmasayd› mutlaka çok farkl› olacakt›. Bu örnekte yard›ma
koﬂanlar üretici ve al›c› firmalar›n devletleri oldu. Buradan da nükleer enerjinin, rekabet
gücünün ancak devlet deste¤inin çok yüksek oldu¤u yerlerde ya da nükleer enerjinin art›k
bir devlet doktrini oldu¤u ve maliyetlerin daha az önemli oldu¤u ülkelerde olabilece¤i ortaya ç›k›yor. Bu nedenle gelecekte pazar ekonomisinin geçerli oldu¤u bir co¤rafyada yeni
bir santral inﬂaat› planland›¤›nda, inﬂaat s›ras›nda faaliyetin beklenmedik nedenlerle durdurulmas› halinde, yak›t maliyetlerinde bir dalgalanma söz konusu oldu¤unda ve maliyetlerini önceden tahmin etmenin çok zor oldu¤u faaliyetin durdurulmas›, santralin sökülmesi ve tasfiyesi gibi durumlarda yat›r›mc›lar›n, maliyet art›ﬂlar›n› karﬂ›layabilmek için devlet deste¤i alabilece¤i kesin olmal› diye düﬂünülüyor. ‹leride gerçekleﬂecek bir kazada yo¤un bir radyasyon s›z›nt›s› oldu¤unda bunun sonuçlar›yla baﬂ etmek yine devletin görevi
olacak. Hiçbir ﬂirketin bunun alt›ndan tek baﬂ›na kalkmas› söz konusu de¤il. Sigorta ﬂirketleri ülkeden ülkeye de¤iﬂen, ancak toplam maliyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda zarar›n gülünç derecede küçük bir bölümünü kapsayan bir tutar›n› üstleniyorlar sadece.
Bu aﬂamada nükleer teknoloji özel bir konuma sahip oluyor. Yar›m yüzy›l önce milyarlara
varan devlet deste¤iyle baﬂlayan bu ticari giriﬂimin öncüleri, ﬂimdi yeni bir baﬂlang›ç için
devletin deste¤ine gereksinim duyuyorlar ve adeta pazara yeni giriyormuﬂ gibi bu mali
deste¤i talep edebiliyorlar. ﬁaﬂ›rt›c› olansa, bu garip iﬂleyiﬂin taraftarlar›n›n, asl›nda
enerji politikalar›nda pazar ekonomisini pek de desteklemeyen politikac›lar olmas›. Bunlar, ayn› zamanda sanayi ülkelerinde pazar ekonomisinin argümanlar›yla güneﬂ, rüzgâr,
su, biomas ve jeotermi gibi yenilenebilir enerjilerin pazara giriﬂine destek sa¤lanmas›na
karﬂ› olan politikac›lar. Ancak bu enerji türleri aras›nda önemli bir fark var: Nükleer
enerjinin gelece¤i geçmiﬂte kald›, yenilenebilir enerji türlerininki ise gelecekte.
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9 SONUÇ: VAATLER RÖNESANSI

Nükleer santrallerin
maliyeti uzun y›llar
çal›ﬂt›ktan sonra bile
di¤er santrallere
oranla yüksek.

Yükselen iklim ve enerji kriziyle birlikte birçok önemli ülkede nükleer enerji tart›ﬂmas› yeni bir boyut kazand›. Reaktör üreticilerinin ve onlar›n bas›ndaki sözcülerinin ortaya att›¤›‚
nükleer enerji rönesans› tezi, al›nmas› gereken temel kararlar›n da ipucunu veriyor bize.
Nükleer enerjinin ilk parlak y›llar›n› yaﬂad›¤› dönemden bugünkü yükseliﬂine kadar geçen
sürede inﬂa edilen nükleer santraller, kendileri için öngörülen yaﬂ s›n›r›na yaklaﬂ›yor. Önümüzdeki on y›l içinde ve bu on y›l› takip eden dönemde planland›¤› gibi, kapasiteleri h›zla
azalan santrallerin yerine yenilerinin yap›lmas› gerekiyor. ﬁimdi tart›ﬂ›lan ﬂu: Art›k nükleer olmayan santraller mi devreye girecek, yoksa nükleer elektrik üretimi gelecekte de
sürdürülecek mi? Atom enerjisi üreten önemli ülkelerin bir k›sm› zaten eski santrallerin
kullan›m süresi bitti¤inde de çal›ﬂt›r›l›p çal›ﬂt›r›lmayaca¤› sorusuyla karﬂ› karﬂ›ya. Bu son
opsiyon, milyarlara ulaﬂan yeni yat›r›mlardan kurtulacak ve eski reaktörlerinde ucuza
elektrik üretmeye devam ederek kâr edecek elektrik ﬂirketleri için çok cazip. Buna ba¤l›
olarak geliﬂen kaç›n›lmaz tehlikeyi yöneticiler kendi adlar›na riske edebiliyor, kendi nükleer santrallerinde ve kendi sorumluluklar›nda a¤›r bir kazan›n olabilece¤ini hesaba katm›yorlar. Burada kamuoyunun ç›karlar›n›n devreye girmesi gerekiyor. Santrallerin faaliyet sürelerinin uzat›lmas›, felaket riskini art›r›yor. Nüfusun h›zla artt›¤› ve toplumlar aras›ndaki refah düzeylerinin büyük oranda farkl›laﬂt›¤› bir dünyada, küresel enerji temininin
nas›l yap›land›r›lmas› gerekti¤i sorusu, gelecekte nükleer enerjinin nas›l kullan›laca¤› konusunu aﬂ›yor. Burada sorumluluk taﬂ›yanlar, bugüne kadar nükleer enerjiyi hiç kullanmam›ﬂ ya da önemsiz bir oranda kullanm›ﬂ geliﬂmiﬂ sanayi ülkeleri ve geliﬂmekte olan ülkeler. ﬁuras› kesin: Yeni yap›lanma büyük nükleer santralleri büyük ölçüde dikkate almayacak. Kesin olan bir baﬂka nokta, gelece¤in, geçen yüzy›l›n ortalar›ndaki riskli bir teknolojinin, geleneksel enerji sektörünün ç›karlar›na dayal› olarak yeniden canland›r›lmas› olmad›¤›.
Nükleer enerjide bugüne kadar bir rönesans yaﬂanmad›. Rönesans yaﬂanan bir konu varsa,
o da nükleer enerjinin müjdeledi¤ini iddia ettikleri; Çernobil felaketinin 20. y›l›na yaklaﬂt›¤›m›z ﬂu günlerde nas›l enerji üretilece¤i konusundaki tart›ﬂmalar›n rönesans›ndan ya da
baz› konularda bir umut rönesans›ndan bahsedilebilir en fazla. Nükleer enerjinin gelece¤i
aç›s›ndan önemli kimi ülkelerde siyasi-toplumsal tart›ﬂmalar tekrar canland›. Neden baﬂlad›klar› bilinmiyor. Finlandiya'daki bir nükleer santral projesi hiçbir ﬂeyi kan›tlamaya
yetmez. Dünya üzerinde bilinen yeni projeler, nükleer enerjinin küresel elektrik üretimindeki pay›n› sabit tutmaya bile yetmiyor, mutlak de¤erlerle yetmiyor, göreli de¤erlerle bak›ld›¤›nda hiç yetmiyor. Yeni nükleer santral projelerine, ancak nükleer elektrik üretiminin bir devlet doktrini oldu¤u ya da devlet kurumlar›n›n, finansal ve güvenlikle ilgili risklerin önünü almak için boyun e¤dikleri ülkelerde rastl›yoruz. Bugün, nükleer santral kurmak isteyenlerin ya da ABD'de oldu¤u gibi devlet taraf›ndan buna teﬂvik edilenlerin, devlete, 60'l› y›llardaki atom enerjisi öncülerinden daha çok ihtiyac› var. Kula¤a paradoks gibi gelebilir, ama o dönemde atom enerjisinin pahal› oldu¤unu gösterecek bir elektrik sektörü olmad›¤› için, atom enerjisinin pazara girmesi mümkün olmuﬂtu. O dönemin anlay›ﬂ›na göre elektrik üretimi ﬂebeke monopolü nedeniyle “do¤al bir monopol” olarak görüldü¤ü ve kamu hizmeti oldu¤u için, devlet ya da devlete yak›n monopol benzeri kuruluﬂlar taraf›ndan yürütülüyordu. Bu nedenle, ço¤u sanayi ülkesinde önce aç›k ya da gizli askeri
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amaçlarla, daha sonra askeri ve sanayi ve nihayet sanayi politikalar› nedeniyle nükleer
enerji kullan›m›n›n boyutlar›n› devlet belirliyordu. Kamu sektörü ya bu yeni teknolojinin
araﬂt›rma, geliﬂtirme ve pazara giriﬂinin getirdi¤i yüksek giderleri kendi üstleniyor ya da
elektrik üreticilerinin fiyatlar› üzerindeki denetimini kullanarak bu yükü son kullan›c›n›n
üzerine y›k›yordu. Liberal bir elektrik pazar›nda ﬂirketler için yeni nükleer santraller kurmak cazip de¤ildi o dönemde; bugün de cazip de¤il. Daha uygun opsiyonlar mevcut ve
bunlar›n ekonomik riski nükleer enerjiyle karﬂ›laﬂt›r›lamayacak ölçüde düﬂük. Bu nedenle,
kamu sektörü nükleer enerjinin yaratt›¤› riskin büyük bölümünü üstlenmedi¤i sürece, pazar ekonomisinin geçerli oldu¤u bir ortamda, elektrik ihtiyac› ve nükleer santrallerin kapasitesinin artmas› halinde dahi yeni nükleer santraller kurulmayacakt›r. Bunu Finlandiya
yapt›. Ancak iﬂleyen bir santral üretimi pazar›nda di¤er sektörlerdeki rakipler 50 yaﬂ›nda
bir teknolojinin devlet taraf›ndan desteklenmesi karﬂ›s›nda boﬂ durmayacaklar› için, Finlandiya'n›n yapt›¤›n› baﬂka yerlerde uygulamak imkâns›z olacak. Finlandiya örne¤inin
gerçekleﬂebilmesinin nedeni, reaktör üreticisi Framatome-ANP'nin Avrupa bas›nçl› su reaktörü EPR'nin geliﬂtirilmesinden 20 y›l sonra bir örnek santral göstermek istemesi ve
ﬂirketin sahipleri olan Areva ve Siemens'in de a¤›r finansal riskleri üstlenmeye haz›r olmas›yd›. Hat›rlayacak olursak Siemens ve Framatome 1992 y›l›nda ortak santrallerini,
“Avrupa ve dünya pazarlar› için üretilmiﬂ Alman-Frans›z ortak santrali” olarak lanse etmiﬂti ve santral önce Ren Nehri'nin iki yakas›ndaki ana vatanlar›n› daha sonra da “üçüncü ülkeleri” fethedecekti. Her iki pilot reaktör ilk kez 1998 y›l›nda çal›ﬂmaya baﬂlayacakt›. Alman ekonomi dergisi Wirtschaftswoche henüz 1990 y›l›nda “nükleer rönesans” baﬂl›¤›yla nükleer sektöründeki sürekli durgunlu¤un sona erdi¤ini müjdelemiﬂti. Nükleer
enerjinin tüm yönleriyle nesnel biçimde yeniden de¤erlendirilmesi 21. yüzy›l›n baﬂ›nda oldu¤umuz günümüzde de tek bir sonuç veriyor; bu sonuç son 30 y›l içinde neredeyse de¤iﬂen hiçbir ﬂeyin olmad›¤›. O dönemde atom enerjisinin en tart›ﬂmal› elektrik üretme yöntemi oldu¤unun düﬂünülmesine yol açan felaket riskleri hâlâ mevcut. Yeni terörizm tehlikesi, bu teknolojinin güvenli olmayan bölgelere do¤ru geniﬂlemesini kategorik olarak imkâns›z k›l›yor. Nükleer elektrik üretiminin küresel bazda art›r›lmas›, varolan durumun devam
ettirilmesindense, uranyum yak›t›n›n daha h›zl› azalmas›na neden olacak ya da yo¤un biçimde sürjenerasyon teknolojisine geçilmesini zorunlu k›lacak. Bu türden bir yeni teknolojik aç›l›m, sonsuza kadar plütonyum kullan›lmas› anlam›na geliyor. Bu da nükleer silahlar›n yay›lmas›n›, terörist sald›r›lar› ve a¤›r kazalar›n oluﬂma riskini yeni ve daha kritik bir
noktaya taﬂ›yacak. Geçmiﬂte neredeyse bütün devletlerin ilk geri tepmelerden sonra sürjenerasyon tekni¤inden vazgeçmesi bunun en önemli nedenlerinden biri. Sürjenerasyon tekni¤i uygulans›n ya da uygulanmas›n, nihai depolama sorunu zaten çözümlenmiﬂ olmayacak. Ancak bir çözüm bulunmak zorunda, çünkü bu at›klar art›k dünyada mevcut. Zaten
her çözüm göreli bir çözüm olmaya mahkum. Sadece bu saptama bile, çöp y›¤›nlar›n› ço¤altarak tüm insanl›¤› ilgilendiren bu sorunu daha büyütmemek için yeterli bir neden.
Nükleer enerji iklim sorununu da çözemeyecek. Küresel nükleer enerji kapasitesi 21. yüzy›l›n ortalar›na kadar üç kat›na ç›kar›lsa da, bunun iklimin korunmas›na çok az bir katk›s› olacak. Böyle bir art›ﬂ, sanayi kapasitesinin yetersizli¤i, yüksek maliyetler ve buna ba¤l› olarak risklerin art›ﬂ› nedeniyle hem gerçekçi de¤il hem de sorumsuz bir geliﬂme. Oysa
ﬂu anda iﬂletilen santrallerin yaﬂlar› itibariyla küresel olarak çal›ﬂabilen reaktör say›s›n›n
gelecek ony›llarda ciddi anlamda azalmas› daha olas› ve bu geliﬂme ilk iﬂaretlerini zaten
veriyor. Bunun ötesinde yap›lan ciddi tahminler, özellikle enerji sektöründe, sanayide,
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nakliye ve ›s›tma sektöründe verim art›ﬂ› sa¤layacak küresel bir enerji stratejisinin, iklim
uzmanlar›n›n karbondioksit indirimi taleplerini nükleer enerji olmadan karﬂ›layabilen yenilenebilir enerjileri de hesaba kataca¤›n› gösteriyor. Tabii bu, benzersiz bir provokasyon
olarak, küresel sera emisyonlar› aç›s›ndan önemli olan bütün ülkelerin ortak bir dünya iklim politikas› izlemelerini gerektiriyor. O halde temel sorun oldu¤u iddia edilen “ya iklim
ya nükleer enerji” ikilemi -kimi bölgesel ve zaman aç›s›ndan s›n›rl› özel durumlar d›ﬂ›ndanükleer enerji sektörünün ç›karlar› do¤rultusunda yarat›lm›ﬂ bir kuruntu olarak kalmaya
devam edecek.
Devletin yo¤un giriﬂimi olmadan nükleer enerjinin yak›n zamanda yeniden canlanamayaca¤›n› gördük. Tabii bu bir canlanman›n imkâns›z oldu¤u anlam›na gelmiyor. Çünkü eski,
modas› geçmiﬂ yat›r›mlar› kullanmaya devam etmek isteyen elektrik sektöründen çok daha etkin olan faktörler, dört nala artan enerji fiyatlar›n›n yaratt›¤› bask› ve iklimi korumak için uygulanan a¤›r zorunluluklarla nükleer enerjiyi tekrar devreye sokmak isteyen
politikalar. Bu iki gerekçe, ABD'de y›llard›r tart›ﬂ›l›yor, Finlandiya'da yeniden nükleer
santral kurulmas›n›n, Almanya'daki nükleer santralleri kapatmak isteyen muhalefetin ve
Büyük Britanya'da yeni santraller kurulmas› ile ilgili tart›ﬂman›n nedenleri yine bunlar.
Politikac›lar yola bildikleri, tan›d›klar› yap›lanmalar ve aktörlerle devam etmek istiyorlar. Bu nedenle kimi politikac›lar nükleer santrallerde ilk kez ticari elektrik üretimi baﬂlad›ktan yar›m yüzy›l sonra bugün, nükleer enerjiye yeniden pazara girebilmesi için gerekli
yard›m› göstermekten -sanki bu en do¤al ﬂeymiﬂ gibi- çekinmeyecekler.
Ve geliﬂmelerin bu yönde oldu¤u her yerde, yeni nükleer santral tart›ﬂmalar› yeniden alevlenecek. Oysa yeni reaktörler ne küresel ›s›nmay› kal›c› olarak önleyebilecek ne de enerji
fiyatlar›n› sürekli olarak düﬂük tutabilecekler. Yeni reaktörlerin kurulmas› enerji üretimine ba¤l› felaket riskini art›racak ve iklim sorunlar›n› hafifletecek stratejilerin göz ard›
edilmesine neden olacak. Di¤er bir deyiﬂle: Nükleer santral karﬂ›tlar› t›pk› 70'li ve 80'li
y›llarda oldu¤u gibi güçlü argümanlara sahip olacaklar.
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TÜRK‹YE, NÜKLEER SANTRAL KURAMAZ

Arif Künar

Enerji piyasas›n›n
serbestleﬂtirilmeye
çal›ﬂ›ld›¤›
ülkemizde, nükleer
santral “liberal”
piyasada oyuncu
olamaz, rekabet
edemez.

Türkiye’de birçok sebepten dolay› nükleer santrallerin gerçekleﬂtirilmesi imkâns›z veya
gerçek d›ﬂ› görünüyor: Daha önce yap›lm›ﬂ olan tüm al›m-tarife garantili anlaﬂmalar ve
“kullan ya da öde” anlaﬂmalar›, nükleer santrallerin önünü kesecektir. Al›m ve tarife garantili yap-iﬂlet-devret (Y‹D), yap-iﬂlet (Y‹), iﬂletme hakk› devri (‹HD) mobil santral ve
otoprodüktörlerin toplam›n›n 2004 y›l›nda ülke toplam üretim kapasitesinin % 51'ini teﬂkil etmesi, aﬂ›r› ithal ba¤lant›lar nedeniyle 2005 y›l›ndan itibaren giderek do¤algazda büyüyecek arz fazlas›yla enerji sektörü zaten cendereye sokulmuﬂ durumdad›r. Ya bu enerjilerin kullanmadan paras›n› ödeyece¤iz ya da tahkime giderek milyarlarca dolarl›k tazminatlar ödeyece¤iz.
Dahas› dünyada 3-4 nükleer santral üreticisi firma vard›r ve art›k pazarl›k ﬂans›m›z bile
kalmam›ﬂt›r. Daha önceleri ihaleye kat›lan firmalardan Westinghouse ve ABB; daralan
pazar nedeniyle nükleer bölümünü kapatan Siemens ve Framatome birleﬂerek, Framatome ANP olmuﬂ; AECL, Mitsubishi ve GE d›ﬂ›nda firma kalmam›ﬂt›r. GE zaten en son ihaleye teklif vermemiﬂtir. Bu durumda nas›l ihale olacakt›r? Ya Avrupa Birli¤i'ne girmek
için Baﬂbakan'›n Fransa'ya ziyaretinde kapal› kap›lar ard›nda söz verdi¤i Framatome
ANP'nin nükleer santrali ya da ABD'lilere hoﬂ görünmek için GE'in nükleer santrali al›nmak zorunda kal›nacakt›r. Üstelik rekabet, pazarl›k, teknoloji transferi, know-how ﬂans›
olmadan paket olarak, firmalar›n istedikleri fiyattan ve koﬂullarda al›nmak zorunda kal›nacakt›r. Belki böyle bir paketin içinde ikili anlaﬂmalar çerçevesinde zenginleﬂtirilmiﬂ yak›t, at›k yönetimi gibi konular› da dahil ederek, kendi nükleer at›klar›n›, yeniden zenginleﬂtirme ad› alt›nda yak›t olarak tekrar bize satacaklard›r. Böylece hem para kazanacaklar ve at›k sorunlar›na çözüm üretmiﬂ olacaklar hem de nükleer teknolojiyi kontrol edebileceklerdir.
Nükleer santral yat›r›m›n› art›k devlet yapamaz, kaynak aktaramaz, kredi bulamaz ve iﬂletemez. Nükleer santral yat›r›m›n›, tek baﬂ›na özel sektör de yapamaz. Çünkü daha önceki tüm Y‹D, Y‹ uygulamalar› baﬂar›s›zd›r; mahkemeler, davalar ve tahkimler, Yüce Divan
süreçleri hâlâ devam etmektedir. Ayr›ca çok büyük finans, kredi, al›m garantisi, hazine ve
devlet garantisi, ulusal referandum, parlamento karar› ve en önemlisi de santralin güvenli¤inin sa¤lanmas› gerekmektedir. Özel sektör bunlar› sa¤layamaz. Enerji piyasas›n›n serbestleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› ülkemizde, nükleer santral “liberal” piyasada oyuncu olamaz,
rekabet edemez. Ayr›ca Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu (EPDK), mevzuat› gere¤i ﬂu
anda nükleer santral için zaten “üretim lisans›” veremez.
Art›k hem devletin hem de özel sektörün tek baﬂ›na nükleer santral yat›r›m› yapamayaca¤›n›, son Akkuyu ihalesine kat›lan Siemens, Enka ve Gama'n›n üst düzey yöneticileri de
ifade etmiﬂlerdir. Örne¤in, Siemens firmas› ad›na son ihaleye kat›lan Arnold Hornfeld;
“ﬁimdi rakamlar söylendi. 2,5-4 milyar dolar, hele yaparsak bir tane yapmayal›m, batar-
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ya ﬂeklinde 3-4 tane birden yapal›m, 10 milyar dolar-15 milyar dolar, bu paralar da yok.
D›ﬂar›dakilerin de bunu vermesi için çok özel, devletten devlete anlaﬂma yapmak laz›m.
Bunu hiçbir ﬂirket vermez. Bunu hiçbir sigorta ﬂirketi de vermez. O halde neyi konuﬂuyoruz ki? (...) Nükleerde ilk senelerde 25 cent/kw/saate ç›k›labilir, ama Türkiye bunu ödemeye haz›r de¤il” diyor. Yine ayn› dergide Gama Holding'den Ergil Ersü ise; “1300-1400
MW'l›k, yani geçen ihalenin ayn›s› tekrarlansa, 4 milyar dolarl›k bir boyutu var. Bu 4
milyar dolarl›k boyutu finanse edeceksiniz. Yani, en iyi ihtimalle % 80'i için export kredisi
bulsan›z, % 20'si için ticari kredi bulacaks›n›z. 4 milyar›n % 20'si 800 milyon dolar. Bunun süresi ne olacak? Türkiye bugün 5 y›ll›k kredi bulam›yor. Sizin santralinizin yap›m›
6,5 y›l. Demek ki, minimum 8 y›ll›k bir kredi bulsan›z, 6,5 y›l paray› çevireceksiniz, 1,5
y›lda da geri ödeyeceksiniz. Bu ne demektir? Yap-iﬂlet-devret veya yap-iﬂlet yapt›ysan›z,
ilk y›llar›n fiyatlar›n›n korkunç yüksek ç›kmas› demektir” diye aç›klamada bulunmuﬂtur.1
‹ngiltere'de nükleer santraller özelleﬂtirilemedi, Fransa'da da EdF'nin elinde tekel durumda, “liberalleﬂtirilemediler”. 2001 y›l› baﬂlar›nda Kaliforniya'da yaﬂanan “enerji krizi”nin arkas›nda yine nükleer santraller vard› ve elektrik fiyatlar›n›n yüksekli¤i, 2 büyük
nükleer santral ile çevre ile uyumlu santrallerin yüksek maliyetinden oluﬂuyordu. Kriz sonras› “liberal” piyasada rekabet edemeyen nükleer santral firmalar› iflas etti.

NÜKLEER ENERJ‹,
DIﬁA BA⁄IMLI B‹R “BAﬁKA” ENERJ‹ TÜRÜDÜR
Enerji Bakanl›¤›'n›n, “2020 y›l›nda enerji bak›m›ndan d›ﬂa ba¤›ml›l›k oran›m›z›n % 75
olaca¤›, acilen enerji çeﬂitlili¤ine gidilmesi gerekti¤i, enerji fiyatlar›n›n sürekli artt›¤›, fosil kaynaklar›n sonlu oldu¤u, enerji güvenli¤i” gibi nedenlerle nükleer enerjiye yeﬂil ›ﬂ›k
yakmas›, hem de “kal›c› çözüm” olarak de¤erlendirmesi nas›l bir mant›kt›r? Do¤algaz,
petrol, ithal kömür d›ﬂa ba¤›ml› da, nükleer teknoloji ve uranyum “içe” mi ba¤l›d›r? Fosil
kaynaklar tükeniyor da, uranyum tükenmiyor mu? Petrol ve do¤algazda krizler yaﬂan›yorsa, fiyatlar› art›yorsa yak›n gelecekte uranyumda ya da zenginleﬂtirilme iﬂleminde kriz yaﬂanmayaca¤›n›n, fiyat›n›n artmayaca¤›n›n (nitekim uranyum fiyatlar›nda eskisi kadar üretim olmad›¤› için 2004 y›l› sonu itibariyla, bir önceki y›la göre % 49 civar›nda bir art›ﬂ
olmuﬂtur), ambargo uygulanmayaca¤›n›n garantisini kim verebilir? “Do¤algazda ham
madde nakli için boru hatlar›na ihtiyaç varsa”, nükleer yak›t ve at›klar›n taﬂ›nmas› için
“nakle” ihtiyaç yok mu? Üstelik Almanya'da yaﬂand›¤› üzere; hem de 30-40 bin polis eﬂli¤inde, 3-4 ay süren “belal›”, “riskli” bir nakle ihtiyaç olacakt›r. Ayr›ca sürekli öne sürülen “toplam enerji maliyetindeki yak›t maliyeti oran›n›n düﬂük olmas›” neyi de¤iﬂtirir? ‹lk
yat›r›m, finansman, kredi maliyetleri; yap›m süresinden kaynakl› faizler; güvenlik, kaza,
ar›zalardan kaynakl› maliyetler; söküm ve at›k maliyetleri zaten o kadar büyük ki yak›t
maliyetinin düﬂük olmas› bir “avantaj” olamaz.
Bunlar›n yan› s›ra, “3 nükleer santralin kullanaca¤› 10-30 y›ll›k zenginleﬂtirilmiﬂ yak›t›
toptan al›p, depolamak” söylemi de çok gerçekçi de¤ildir. Hem yak›t›n güvenli¤i, hem bu
kadar yak›t›n maliyeti hem de “kuﬂkular” ve “denetim” nedeniyle mümkün de¤ildir. ﬁu
anda hiçbir ülke, önceden ve toptan büyük miktarda yak›t alamaz, güvenli bir ﬂekilde depolayamaz.
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NÜKLEER ENERJ‹, ‹KL‹M DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹NE ÇÖZÜM DE⁄‹LD‹R

2 CNN Televizyonu'nda
yay›nlanan 8 May›s
2001 tarihli röportaj.
3 CNN Televizyonu'nda
yay›nlanan 8 May›s
2001 tarihli röportaj.

Nükleer endüstri ve
nükleer lobi, nükleer
enerjinin “temiz
enerji” say›lmas›
gerekti¤ini, iklim
de¤iﬂikli¤ine karﬂ›
çözüm oldu¤unu ve
“4. kuﬂak güvenilir”
santral tasar›m›n›n
geliﬂtirildi¤ini
kamuoyuna kabul
ettirmeye çal›ﬂ›yor.

Nükleer endüstri ve nükleer lobi, 1980'lerden sonra kaybetti¤i pazar› ve güveni tekrar kazanabilmek için yeni taktikler ve söylemler geliﬂtiriyor. Bir yandan nükleer enerjinin “temiz enerji” say›lmas› gerekti¤ini, iklim de¤iﬂikli¤ine karﬂ› çözüm oldu¤unu ve bir yandan
da “4. kuﬂak güvenilir” santral tasar›m›n›n geliﬂtirildi¤ini kamuoyuna kabul ettirmeye
çal›ﬂ›yor. Bu söylemin arkas›nda da, ABD petrol-silah ve nükleer enerji lobilerinin adamlar› oldu¤u söylenen Baﬂkan Bush ve özellikle de yard›mc›s› Cheney'nin iktidara ge(tiri)lmesinden sonra yay›nlanan demeçleri var: “Nükleer enerji güvenlidir ve CO2 emisyonu
yaymamaktad›r.”2 1978 y›l›ndan beri nükleer santral sipariﬂi olmayan ABD, petrol, yani
“güç” için dünyay› kana bulad›ysa, bu kez kans›z bir ﬂekilde, 1300-1900 adet “nükleer
güç” santraliyle dünyay› iﬂgal etmeyi planl›yor. Hatta bu planlar›n Avrupa'da da uygulanmas› için, Irak müttefikleri ‹ngiltere Baﬂbakan›'n› da zorluyorlar. Ancak, ‹ngiltere Baﬂbakan› Blair bu plana ve nükleer santrallere kamuoyu bask›s› nedeniyle “ﬂimdilik” s›cak
bakm›yor.
Bu söylemlere maalesef Enerji Bakan› Hilmi Güler ve Devlet Bakan› Ali Babacan da
inanm›ﬂ gözüküyor. 2004 y›l›nda Enerji Bakanl›¤›'nca yay›nlanan Enerjide yeni Dönem,
Yeni Bir Yaklaﬂ›m adl› kitapta; “Bunlar›n yan› s›ra, fosil kaynaklar›n özellikle iklim de¤iﬂikli¤i, çevresel etkiler, hava kirlili¤i gibi etkilerini, uluslararas› yükümlülüklerin gerektirdi¤i biçimde azaltmak için de nükleer güç kendini ispatlam›ﬂ en önemli seçenek olarak
önümüze ç›kmaktad›r” deniliyor.
Mevcut ve giderek artan bu enerji tüketimi h›z›yla, nükleer enerji büyük ölçüde fosil yak›tlardan kaynaklanan CO2 sal›n›m›na karﬂ› nas›l alternatif olabilir? 2050 y›l›na kadar CO2
sal›n›m›n› önemli ölçüde azaltmak için, ABD-Massachusetts Teknoloji Üniversitesi (MIT)
nükleer enerji uzman› Neil Todreas'a göre de; 1500 GWe gücünde, yani ﬂimdiki nükleer
santrallerin 5-6 kat› nükleer santral gerekiyor.3 Buna, ne dünya uranyum rezervi ne hâlâ
çözülememiﬂ olan at›k depolama alanlar› ne güvenlik kontrolleri ne güvenli ve uygun alanlar ne de finansman yetebilir. Evet, nükleer santraller CO2 üretmiyor ancak; uranyum madeninin ç›kart›lmas›ndan zenginleﬂtirilmesine uzanan süreçte yüz binlerce y›l etkisi devam
eden radyoaktif at›klar; s›z›nt›lardan, so¤utma suyundan ve kazalardan sonra yay›lan radyasyon nedeniyle milyonlarca insan›n etkilenmesine, do¤an›n kirlenmesine, yok olmas›na
neden oluyor. Böyle bir enerji türü, nas›l olur da “temiz” olarak kabul edilebilir? Bu çözüm ve hesaplar ancak ve ancak, mevcut ve yaﬂanacak muhtemel sorunlar› 5-6 kat daha
art›r›r.
Nükleer enerjinin “Temiz Kalk›nma Mekanizmas›” (TKM) içerisine dahil edilmemesi gerekti¤ini savunan Almanya, ‹talya, ‹sveç, Avusturya, ‹rlanda, Danimarka, Yunanistan gibi
birçok ülke; Bonn ve Marakeﬂ'deki iklim de¤iﬂikli¤i toplant›lar›nda, nükleer enerjinin
TKM'ye dahil edilmesinden kaç›n›lmas› ile ilgili tavsiye niteli¤indeki bir maddeyi, bu toplant›lardaki kararlar aras›na dahil ettirdiler.
Türkiye Elektrik Üretim A.ﬁ. (TEÜAﬁ) taraf›ndan haz›rlanan resmi senaryoya göre de;
“Nükleer senaryo, net ithalat maliyetinin düﬂük olmas›yla birlikte, sera gaz›n›n emisyonlar›n›n azalt›lmas› aç›s›ndan, azaltma maliyeti de göz önüne al›nd›¤›nda uygun bir alternatif olarak görülmemektedir. Bu senaryo, her ton CO2 azalt›lmas› için 7,3 ABD dolar› ek
maliyet getirmektedir. Planlama dönemi süresince, CO2/sera gaz› emisyonlar›nda % 1'den
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daha düﬂük bir azalt›m sa¤lamaktad›r.” diye belirtilmekte ve “Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m› sera gaz› emisyonlar›n›n azalt›lmas›nda alternatif olarak düﬂünülebilir” de¤erlendirmesi yap›lmaktad›r.4

ENERJ‹ TALEP SENARYOLARI
HEP “YANLI” VE “YANLIﬁ” ÇIKMIﬁTIR
Ülkemizde nükleer santralleri pazarlayabilmek için, 1960'l› y›llardan beri sistemli bir ﬂekilde devletin en üst düzey “nükleokratlar›ndan”, “pazarlamac› k›l›kl›” baz› nükleer akademisyenlere, enerji yat›r›mlar›ndaki tatl› rantla tan›ﬂan politikac›lardan, “sahibinin sesi” malum medya yazarlar›na kadar birçok nükleer enerji savunucusu, sürekli enerji krizinde oldu¤umuzu ve yak›nda karanl›kta kalaca¤›m›z› öne sürüyor. Oysa bu “enerji krizini”, devletin bizatihi kendisinin yaratt›¤›n› resmi a¤›zlar itiraf ediyor; “Bu havay› biz yarat›yoruz. Özel ﬂirketler sektöre girmekte a¤›r davran›yorlar. Biz de onlar›n gözünü korkutuyoruz”.5 Bütün bu korkutmalar›n ve hesaplar›n arka plan›n›, bugüne kadar yap›lan
yanl› enerji planlamalar› ve senaryolar›, arz/talep tahminleri oluﬂturmuﬂ ve bunlar da hep
yanl›ﬂ, genelde de çok abart›l› ç›km›ﬂt›r. Örne¤in Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) eski Genel Müdürlerinden Gültekin Türko¤lu'na göre; “1973 y›l›nda 3. Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan›'nda talep tahminleri, 1992 y›l›nda 95, 1995'te 125 milyar kw/saat olarak öngörülmüﬂtü. Bu asr›n sonunda ise 180 milyar kw/saate kadar gidiyordu. Bugün elimizdeki resmi talep tahminlerine bakarsak, 2000 y›l›nda 150 milyar kw/saate düﬂmüﬂ durumdad›r. Bugün
bu talep tahminlerinin neresindeyiz? Demek ki bugün resmi talep tahminlerine dayanarak
kurulacak bir politika, yan›lt›c› olacakt›r. Bu bak›mdan nükleer santral tart›ﬂmam›z, ithal
santralleri tart›ﬂmam›z, üretim planlar›m›z› bunlara dayand›rmam›z, herhalde gerçekçi
de¤ildir. Bugün do¤al kaynaklar›m›z bizi buraya kadar getirmiﬂtir. Bundan sonra da
2000 y›l›na, belki 2015'e kadar götürecektir”.6
Yine TEK'te uzun y›llar Genel Müdürlük yapan ve enerji ekonomisi konular›nda çal›ﬂmalar›n› halen sürdüren Behçet Yücel'e göre de; “TEK'in 1993 y›l›na ait tahmin de¤erlerine
göre en yüksek güç ihtiyac› 11.400 MW olarak gerçekleﬂecektir. Buna karﬂ›l›k kurulu gücü 20.300 MW'a yükselecektir. Bu durum % 80 yedek güç gösterir. Bu düzeydeki yedek
güç, Türkiye için savurganl›kt›r. Modern iﬂletme koﬂullar›nda 16.000 MW'l›k bir kurulu
güç 1993 y›l› ihtiyac›na uygun düﬂecekti”.7
Son olarak, 2004 y›l›na kadar Enerji Bakanl›¤›'nca yap›lan Türkiye Enerji Talep Tahmin
Projeksiyonlar›nda; 2020 y›l› için 570 milyar kw/saat olan rakamlar, 2004 sonunda 499
milyar kW/saat ve ﬁubat 2005'te de 406 milyar kw/saatlere kadar düﬂürüldü.
Enerji planlamalar› konular›nda dönemlerinin en etkili ve yetkili bürokratlar›n›n bu çarp›c› aç›klamalar›, asl›nda fazla söze gerek b›rakm›yor. Resmi kurumlar›nca, en az iki-üç
misli fazla arz/talep planlama hatas› yap›lan, kaynaklar›n› birtak›m ç›karlar do¤rultusunda boﬂa harcaman›n çok s›k ve kolayca yap›ld›¤› ülkemizde (1. Beyaz Enerji, 2. Beyaz
Enerji yolsuzluklar›n› hat›rlayal›m), nükleer lobiler de bu hasletimizden yararlanarak büyük pastadan pay kapmaya çal›ﬂ›yorlar.
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ÜLKEM‹ZDE “ENERJ‹ KR‹Z‹” YOKTUR,
“ENERJ‹ YÖNET‹M‹ KR‹Z‹” VARDIR

8 DPT Müsteﬂarl›¤›'n›n
ETKB'na hitaben
yaz›lm›ﬂ, Müsteﬂar
Orhan Güvenen imzal›
11 Ekim 1999 tarihli
yaz›.

Bu plans›zl›k,
hesaps›zl›k ve
koordinasyonsuzluk
durumu, sadece ülke
içinde de¤il,
uluslararas›
anlaﬂmalarda da
yaﬂan›yor.

Bu konudaki en çarp›c› “resmi” eleﬂtiri, devletin en yetkili planlama kuruluﬂlar›ndan;
Devlet Planlama Teﬂkilat›'ndan (DPT) ve Hazine Müsteﬂarl›¤›'ndan geliyor. DPT haz›rlad›¤› enerji raporlar›yla, Enerji Bakanl›¤› ve ba¤l› kuruluﬂlar›n› eleﬂtiri ya¤muruna tutuyor.
Enerji Bakanl›¤›'n› “planlama anlay›ﬂ›ndan uzak” olmakla eleﬂtiren DPT, 2007 y›l›na kadar yeni proje çal›ﬂmas› yap›lmamas›n› istedi. BOTAﬁ'›n yapt›¤› do¤algaz planlamas›n›n
sa¤l›ks›z ve eksik oldu¤unu öne süren DPT'ye göre; “Enerji Bakanl›¤› ile ba¤l› kuruluﬂu
BOTAﬁ birbirlerinden habersiz santral planlamalar› yapt›lar. Enerji sektöründe ﬂu ana
kadar oluﬂan yap›, müsteﬂarl›¤›m›z taraf›ndan bakanl›kla yap›lan muhtelif yaz›ﬂmalarda
gündeme getirilmesine ra¤men, enerji planlamas› anlay›ﬂ›ndan uzak uygulamalar sonucunda, çok say›da santral projesiyle ileri aﬂamalara getirilmiﬂ olan görüﬂmeler, bu tür bir
planlama anlay›ﬂ›n›n sektörde uygulanmas›n› bugün için imkâns›z k›lmaktad›r”.8
Hazine Müsteﬂarl›¤› ise, 11 Nisan 2002 tarihinde Enerji Bakanl›¤›, EPDK ve ilgili kamu
kurumlar›na gönderdi¤i “gizli” bir yaz›da özet olarak; önümüzdeki 8-10 y›lda arz fazlas›
olaca¤›n›, ülkemiz ve AB aras›nda elektri¤in serbest dolaﬂ›m›n›n söz konusu olabilece¤i,
elektrik K‹T'lerinin önemli miktarda müﬂteri kayb› ile karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤›n›, K‹T sisteminin mali yönden sürdürülebilirli¤i, uluslararas› kredi notumuz ve cari ödemeler dengesi
gibi alanlarda büyük risklerin bulunaca¤›n›, Elektrik Üretim A.ﬁ. ve ortakl›klar›n›n
önemli miktarda kapasitesinin at›l kalaca¤›n› söylüyor, “Mobil santrallerin ve otoprodüktörlerin önünü kesin” diyordu.
Benzer ﬂekilde Dünya Bankas› Türkiye eski Direktörü Ajay Chhibber, Enerji Bakanl›¤› eski Müsteﬂar› Yurdakul Yi¤itgüden'e gönderdi¤i 9 Kas›m 1999 tarihli mektupta, ﬂu uyar›lar› yapm›ﬂt›r: “Yeni üretim kapasitesi için önerilen büyük yat›r›mlar›n gerekli olup olmad›klar›ndan emin olmak için, talep projeksiyonlar› gözden geçirilmelidir. Halihaz›rda Türkiye'nin oldukça büyük yedek marj›n›n olmas› nedeniyle, henüz hukuki anlaﬂmalar› sonuçland›r›lmayan Y‹D'ler ertelenmelidir”. Birbirinden habersiz olarak enerji planlamalar›n›
yapan Baﬂbakanl›k DPT, Enerji Bakanl›¤›, BOTAﬁ, TEÜAﬁ, Devlet Su ‹ﬂleri (DS‹),
EPDK gibi kuruluﬂlar›n, asl›nda ne kadar “plans›z”, “koordinasyonsuz” olduklar› ve yaﬂad›¤›m›z krizin asl›nda bir “enerji yönetimi krizi” oldu¤u aç›kt›r.
Bu plans›zl›k, hesaps›zl›k ve koordinasyonsuzluk durumu, sadece ülke içinde yaﬂanm›yor.
Bugünlerde Yüce Divan'a giden eski Enerji Bakanlar› Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan'›n
suçland›¤› üzere, uluslararas› anlaﬂmalarda da bu s›kça yaﬂanm›ﬂt›r. Bir yandan “Mavi
Ak›m” projesine yeﬂil ›ﬂ›k yak›lm›ﬂ, bir yandan da Azerbaycan, Türkmenistan ve ‹ran ile
ciddi miktarlar üzerinden pahal› do¤algaz anlaﬂmalar› imzalanm›ﬂt›r. DPT'nin, 2005 y›l›nda elektrik enerjisi sektöründe yaklaﬂ›k 15 milyar metreküp do¤algaz ihtiyac› belirledi¤i, ancak BOTAﬁ'›n ayn› amaçla 2005 y›l› için 30 milyar metreküp gaz›n tüketilmesini
planlad›¤›n› ve buna göre do¤algaz al›m ba¤lant›lar›na girdi¤i biliniyor. Bu durumda do¤algazda, anlaﬂmalardan ötürü, kullanmasak da, almay› taahhüt etti¤imiz kadar›n tüm
paras›n› “kullan ya da öde” anlaﬂmas›na göre ödemek zorunda kalaca¤›z. Yani ülkenin
gelece¤i ve kaynaklar›, bir tak›m yanl›ﬂ planlamalar (EMO ve DPT'nin y›llarca dikkat çekti¤i), siyasi ç›karlar (do¤algaz al›nacak Türki Cumhuriyetlerini kollamak ve Rusya'dan
uzak tutulmalar›n›, ba¤›ms›zlaﬂmalar›n› sa¤lamak), maddi ç›karlar nedeniyle (örne¤in,
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Brunsbüttel nükleer santralinde atom enerjisi ve rüzgâr enerjisi
bar›ﬂç›l bir ortamda bir arada. Rüzgâr de¤irmenlerinin her biri
2 megavatl›k çevre dostu elektrik üretiyor. Brunsbüttel Atom
Enerji Santrali Ltd.'e ait santralin üretti¤i elektrik ise
770 megavat›n üzerinde. © Paul Langrock/Zenit/Greenpeace
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daha yap›m› bile baﬂlanmadan 55 milyon dolar avanslar› al›nan, Samsun-Rusya do¤algaz
boru hatt›n›n yap›m›, ihalesiz olarak bir siyasi partiye yak›n iki firmaya verilmiﬂ oldu¤u
soruﬂturmalarda ve Meclis'te dile getirilmiﬂtir) peﬂkeﬂ çekiliyor.9 ‹ran ile 8 A¤ustos 1996
y›l›nda dönemin Baﬂbakan› Necmettin Erbakan'›n, bütün itirazlara ra¤men imzalad›¤›
“kullan ya da öde” do¤algaz anlaﬂmas› nedeniyle, henüz yap›m›na bile baﬂlanmam›ﬂ olan
gaz boru hatt› olmad›¤› için, bu hat bitirilene kadar Türkiye günde 249 bin dolar ödemek
zorunda b›rak›lm›ﬂt›r.10

ESK‹ “HATALAR” TEKRARLANIYOR…
Enerji Bakan› Hilmi Güler, aç›klamalar›nda; “Daha önce yap›lan ihale süreçlerindeki hatalar›n tekrarlanmayaca¤›n›” ifade ediyor. Demek ki e¤er önceki hükümetler bu “hatalarla” birlikte her ﬂeye ra¤men Akkuyu nükleer santral ihalesini yapmay› baﬂarabilselerdi,
yaﬂad›¤›m›z krizde ülkemize, fazladan ekonomik bir yük daha binmiﬂ olacakt›. Belki de
büyük olas›l›kla bugün Beyaz Enerji 1 ve Beyaz Enerji 2'de nükleer santral ihalesinde yap›lan yolsuzluklar inceleniyor ve projeyi iptal etmeye, tahkime gitmeye çal›ﬂ›yor olurduk.
Ancak bugüne kadar Meclis Enerji Yolsuzluk Araﬂt›rma Komisyonu ve Yüce Divan'da,
Akkuyu nükleer santral ihalesi ile ilgili iddialar, hiç de¤erlendirmeye al›nmam›ﬂt›r. Acilen
çok “çarp›c›” ve “birinci elden” iddialar yeniden incelenmelidir. ‹ncelenmedi¤i takdirde,
bundan sonra yap›lmas› planlanan nükleer santral ihalesi süreçlerinde de benzer “ﬂaibelerin”, “niyetlerin” olaca¤› ﬂüphesi kamuoyunda devam edecektir.
‹halenin iptali ve istedikleri teknolojinin tercih edilmemesinden sonra TEAﬁ eski Dan›ﬂman› ve TAEK eski Baﬂkan› Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre ile Enerji Bakan› eski Dan›ﬂman› Prof. Dr. Ahmet Bayülken, ﬂu iddialarda bulunmuﬂlard›r; “...sonra 1998-2000 aras›nda TEAﬁ'›n Akkuyu nükleer santral ihalesinde baﬂdan›ﬂman› oldum. Orada bir sürü rapor yazd›m. En sonunda, o zaman Enerji Bakan›'n›n dan›ﬂman› olan Prof. Dr. Ahmet Bayülken ile birlikte, ihaleye giren üç firman›n tekliflerini en ince ayr›nt›s›na kadar inceleyen
221 sayfal›k analitik bir rapor yazd›k. Ama ortada muazzam bir rüﬂvetin dönmekte oldu¤u apaﬂikârd› (...) ‹smini telâffuz etmek istemem. Herkes biliyor zaten. Yabanc› bir Alman-Frans›z konsorsiyumu. Biz Türkiye'ye lây›k oldu¤u nükleer santralleri kazand›rmaya
çal›ﬂ›rken, bütün çabalar›m›za ra¤men muvaffak olamad›k ama en az›ndan söz konusu
konsorsiyumun Türkiye'ye 25 senesini kaybettirmesinin ve 40 milyar dolar da zarar vermesinin önüne geçtik”.11
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ve çevreciler olarak 1970'lerin ortalar›ndan beri,
yaklaﬂ›k 30 y›l Türkiye, nükleer santral kurma maceras›na girerse, hem zaman ve parakaynak kaybedilecek hem de ülke kaybedecek diye bas bas ba¤›ran bizler mi, yoksa her
ortamda “karanl›kta kalaca¤›z, 3-5 tane acil nükleer santral kurulsun” diyen, hayat›n›n
50 senesini nükleer santral kurmaya “adam›ﬂ” Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre ve arkadaﬂlar› m› ülkemizi bu “beladan” kurtard› acaba? Bunun karar›n›, kamuoyunun takdirine
ve vicdan›na b›rakal›m. Ancak bu “itiraflar ve iddialar”dan sonra, hiçbir nükleerci bilimadam› ve uzman›, teknokrat ve siyasi, ülkemiz için nükleer santrallerin “gerekli, zorunlu, iyi ve ucuz” oldu¤unu, ﬂimdiki hükümet gibi daha ortada yer seçimi, yer lisans› ve TAEK, EPDK mevzuat› de¤iﬂikli¤i için bir çal›ﬂma yokken, “h›zland›r›lm›ﬂ tren” olay›nda ol-
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du¤u gibi, alelacele 2012'den itibaren peﬂ peﬂe 3 adet “h›zland›r›lm›ﬂ” nükleer santral yapar›z diyemez ve zaten yapamaz.
Geçmiﬂte yap›lan “hatalar›n” ne kadar “vahim” oldu¤unu anlay›p, sa¤l›kl› olarak de¤erlendirebilirsek, bugün de ayn› “hatalar›n” devam edip etmedi¤ini kolayl›kla görebiliriz.
Yap›lan “hatalar›n” ne boyutta oldu¤unu, bizatihi ihale sürecinde yer alm›ﬂ sa¤duyulu bir
grup nükleer mühendis taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ ve web ortam›nda da yay›nlanan bir çal›ﬂmadan uzun bir al›nt›yla sunuyoruz: “Nükleer santraller; teknik, ekonomik, güvenlik, iﬂletme, personel seçimi, çal›ﬂma yöntemleri, idari yap›, üçüncü-ﬂah›s yükümlülükleri, proje
yönetimi gibi pek çok aç›dan konvansiyonel termik santrallerden önemli fakl›l›klar göstermektedir. Merkezi Viyana'da bulunan Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans› (UAEA), nükleer
teknolojiye yeni girmek isteyen ülkeler için, bu konuda dünyadaki di¤er ülkelerin tecrübelerini ve uzmanlar›n görüﬂlerini yans›tan teknik raporlar dizisi haz›rlam›ﬂt›r. Nükleer teknolojiye girmek isteyen ülkeler bu k›lavuzlar› kullanmaktad›r. Öncelikle, 1993 y›l›ndan
itibaren baﬂlayan ve 1997-2000 y›llar› aras›nda gerçekleﬂen ihale sürecinde, ilgili yönetici kademelerince Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans› (UAEA) k›lavuzlar›ndaki bilgiler ve
tavsiyeler ›ﬂ›¤›nda bir yap›lanma gerçekleﬂtirilmemiﬂ ve nükleer teknolojinin do¤as›na uygun yöntemler izlenmemiﬂtir. Bundan dolay› ortaya ç›kan sorunlardan baz›lar› aﬂa¤›da
listelenmiﬂtir:”
– “Çal›ﬂmalara insan kaynaklar›n›n geliﬂtirilmesi, yerli sanayi altyap›s›n›n haz›r hale getirilmesi, mali ve yasal altyap›n›n haz›r hale getirilmesi vs. gibi nükleer enerji aç›s›ndan
önem taﬂ›yan birçok hususu içeren bir ‘nükleer enerji program›’ olarak de¤il, basit bir
nükleer santral ihalesi gözü ile bak›lm›ﬂt›r.”
– “Üçüncü ihalede teklif de¤erlendirme çal›ﬂmalar›, ilgili yönetici kademelerince UAEA
tavsiyeleri ›ﬂ›¤›nda de¤il, aynen Türkiye'de y›llardan beri konvansiyonel santrallerinde
uyguland›¤› ﬂekliyle gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Nükleer teknolojinin do¤as›na uymayan bu uygulama, sa¤l›ks›z bir de¤erlendirme ortam›n›n do¤mas›na sebep olmuﬂ,
ihale de¤erlendirme çal›ﬂmalar›n› gereksiz yere uzatm›ﬂ ve hatta baz› durumlarda ç›kmaza girmesine neden olmuﬂtur. Örne¤in tekliflerde aç›k olmayan güvenlik, lisanslama,
idari, ticari ve teknik hususlarla ile ilgili sorular›n teklif sahiplerine sorulamam›ﬂ ve onlardan aç›klama talep edilememiﬂtir.”
– “1993 y›l›nda baﬂlat›lan üçüncü nükleer santral proje çal›ﬂmalar› s›ras›nda, nükleer teknolojinin do¤as›na uygun bir organigram çerçevesinde yap›lanmaya gidilmemiﬂtir. Sa¤l›kl› bir organigramda, bu organigram› oluﬂturan pozisyonlar›n görev tan›mlar› ve o konumda çal›ﬂmas› beklenen kiﬂilerde aranacak özelliklerin çok iyi tan›mlanm›ﬂ olmas› gerekmektedir. Boﬂ pozisyonlar›n bu tan›mlara uygun olacak ﬂekilde personel seçilmesi suretiyle doldurulmas› gerekmektedir. Ayr›ca personele verilmesi gereken mesleki e¤itim de söz
konusu görev tan›mlar›ndan ortaya ç›kacakt›r. 1993 y›l›ndan projenin sonuçlanmas›na
de¤in yukar›da belirtildi¤i ﬂekilde sa¤l›kl› bir organigram›n bulunmamas› proje personelinin seçimi ve e¤itiminin çok sa¤l›ks›z bir ﬂekilde gerçekleﬂmesine neden olmuﬂtur.”
– “1993 y›l›nda tekrar baﬂlayan nükleer santral çal›ﬂmalar›nda (ihale de¤erlendirmesi
dahil) proje yönetimine önem verilmedi¤i gözlenmiﬂtir. Proje yönetimi, projenin kapsam› içindeki planlama, organize etme, koordine, icra ve kontrol faaliyetlerinin bütünüdür. ‹yi bir proje yönetiminden anlaﬂ›lmas› gereken, kaynaklar›n uygun zamanlarda,
ekonomik ve istenilen kalite gereklerine uygun olarak sa¤lanmas› ve kullan›lmas›d›r.
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Geriye dönüp hatalar› yok etmek olana¤› bulunmad›¤›ndan, proje yönetiminde iﬂe giriﬂmeden önce çok detayl› bir planlama çal›ﬂmas› yapmak zorunludur. Geliﬂmiﬂ ülkelerde
ve ülkemizdeki birçok özel sektör kuruluﬂunda, proje yönetimi yöntemleri küçük çapl›
projelerde bile s›kça kullan›lmaktad›r. Ancak, kredi maliyetleriyle birlikte 4-5 milyar
dolar civar›nda bir maliyeti olaca¤› düﬂünülen, Türkiye'nin en büyük projesinin her aﬂamas›nda uygulanmas› zorunlu proje yönetiminin, maalesef hiçbir tekni¤i (zaman, maliyet, kalite, risk vs. yönetimi) uygulanmam›ﬂt›r.”
– “Geçmiﬂte belirli bir nükleer santral tipinin savunucusu olarak bilinen baz› kiﬂiler, haz›rlad›klar› tarafl› raporlar ve bas›n aç›klamalar›yla karar mercilerini yanl›ﬂ yönlendirmiﬂler, proje çal›ﬂmalar›n›n zarar görmesine sebep olmuﬂlard›r.”
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Haluk Utku'ya
göre de; “Bu nedenle, gerek nükleer enerji karﬂ›t› propaganda gerekse geçmiﬂte uygulanmas› planlanan nükleer enerji programlar›n›n hükümetlerce ask›ya al›nmalar› nedeni ile,
kurulacak bir nükleer santrale mesle¤in gerektirdi¤i bilgi ile donan›ml› insan gücünün yetiﬂmesi, bu alana olan ilginin de azalmas› sonucunda, k›sa vadede pek umut verici gözükmemektedir. E¤er 59. Hükümet 2011 y›l›na kadar üç veya dört nükleer santral planlamakta kararl› ise, enerji planlamas›na paralel olarak nükleer alanda her düzeyde yetiﬂmiﬂ
insan konusunu son derece ciddiye almak zorundad›r. Türkiye'de nükleer mühendislik konusunda gittikçe yaﬂlanan bir akademik personel kadrosu olup, akademik personelin yaﬂ
ortalamas› 45 ve üzerine t›rmanmaktad›r. Kadrolar›n dolu olmas› nedeni ile genç akademik personelin yetiﬂmesi zorlaﬂmakta ve genç nükleer mühendisler için akademisyenli¤e
yönelmek eski cazibesini yitirmektedir”.12
12 Prof. Dr. Haluk
Utku. http://yunus.
hacettepe.edu.tr/
utku/NukEnerjiPlan.doc.

TAEK “HEPS‹ B‹R ARADA”:
HEM L‹SANSÖR VE DENETLEY‹C‹ HEM B‹LG‹LEND‹R‹C‹ VE
KARAR VER‹C‹ HEM DE ‹ﬁLETMEC‹
Enerji Bakan› Hilmi Güler'in, nükleer lobi ve “nükleer muhteris” baz› akademisyenler taraf›ndan nükleer enerji konusunda sürekli yanl›ﬂ yönlendirildi¤i görülmektedir. Bakanl›¤›n›n ilk günlerinde; “Türkiye'nin toryum kaynaklar›n› de¤erlendirece¤iz, toryumlu reaktör
yapaca¤›z” ﬂeklinde aç›klamalar yapm›ﬂt›r. Fakat bunun bugün itibariyle mümkün olmayaca¤›n› anlay›nca, TAEK ve baz› akademisyenlerin de yönlendirmeleriyle, Güney Afrika'n›n geliﬂtirmekte oldu¤u “küçük modüler reaktörler yapaca¤›z” mesajlar› vermeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu tür reaktörler de günümüz itibariyla ticari olarak kullan›lmad›¤›ndan dolay›,
bu da mümkün olamam›ﬂt›r. Enerji Bakan› kendi arkadaﬂ› Okay Çak›ro¤lu'nu TAEK Baﬂkan› olarak atam›ﬂt›r. Bakan, “Ulusal Nükleer Enerji Strateji Plan›”n›; TAEK alt›nda görev yapan bir grup ile beraber haz›rlam›ﬂt›r.
Bilindi¤i üzere nükleer santral projelerinde güvenlik ve lisanslama büyük önem taﬂ›maktad›r. Santralin yer seçiminden baﬂlay›p, proje, inﬂaat, iﬂletme de dahil olmak üzere santralin sökülmesine kadarki bütün evreleri, tamamen “ba¤›ms›z-özerk” bir lisans ve denetleme kuruluﬂunun denetimine tabidir. Türkiye'de kâ¤›t üstünde bu kuruluﬂ ﬂimdilik Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu'dur.
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Ancak Türkiye'nin de “Nükleer Güvenlik Konvansiyonu”na imza at›p, uymakla yükümlü
oldu¤u Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans›'n›n IAEA-TECDOC-1259 doküman›, öncelikle
ayr› bir “program yürütme ve koordinasyon birimi” oluﬂturulmas›n› öngörmektedir. Bu
“birim”in Enerji Bakanl›¤›'n›n veya do¤rudan Baﬂbakanl›¤›n alt›nda olmas› ve insan kaynaklar› geliﬂtirme, program yürütme, koordinasyon ve halk› ayd›nlatma gruplar›n›n bu birimin alt›nda kurulmas› gerekmektedir. Fakat TAEK, “Nükleer Bilgi Birimi” ad›yla halk›
ayd›nlatma birimini kendi alt›nda kurmuﬂ, yani daha iﬂin baﬂ›nda Uluslararas› Atom
Enerjisi Ajans› IAEA-TECDOC-1259 ile çeliﬂkiye düﬂmüﬂtür. Amac› yaln›zca lisanslama
ve denetleme olan ve do¤rudan Baﬂbakanl›¤a bile ba¤l› olmamas› gereken bu sözde
“özerk” kurum, Enerji Bakanl›¤›'n›n sesi olaca¤›n› aç›klayarak, nükleer santral promosyonu yapmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bunu TAEK'de resmen kabul etmektedir; “Ancak; TAEK 2690
say›l› yasa ile Baﬂbakanl›¤a ba¤l› bir kuruluﬂ olmas›na ra¤men, ﬂu anda Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanl›¤›'na ba¤l› bir kuruluﬂ olarak faaliyet göstermektedir. Dolay›s›yla bugünkü yap›sal durumu yani TAEK'in halen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’na ba¤l›
bir kuruluﬂ olarak çal›ﬂmas› dolay›s›yla bir nükleer santrale lisans vermesi do¤ru de¤ildir”.13
TAEK eski baﬂkanlar›ndan Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre'nin yazd›klar›na göre de;
“...realist olmak gerekirse, TAEK'in orijinal bir nükleer santral tasar›m›n› s›f›rdan baﬂlay›p inceleyerek lisans vermek hususunda, bugün için: 1) ne mükemmel bir örgütü, 2) ne bu
konuda yetiﬂmiﬂ yeterli say›da eleman›, 3) ne eksiksiz bir mevzuat›, 4) ne yeterli donan›m›, ve 5) ne de yeterli bilgi ve deneyim düzeyi vard›r”.14
Zaten TAEK'in kendi kurdu¤u 2 araﬂt›rma reaktörüne, kendi lisans vermesi nedeniyle (12
Ocak 1989 günü yang›n tehlikesi geçiren, deprem kriterlerine uygun yap›lmad›¤› için yeniden güçlendirilen, 1993 y›l›nda K. Çekmece Gölü'ne radyasyon s›zd›ran ve gücü 2,5
MW olan TR-2 reaktörünün, TAEK eski baﬂkanlar›ndan Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre
taraf›ndan lisans›z-onays›z 5 MW'a ç›kar›lmas› nedeniyle Prof. Dr. Yalç›n Sanalan döneminde kapat›lm›ﬂ olan) dünya nükleer otoritelerinin s›k s›k eleﬂtirdi¤i olumsuz bir geçmiﬂi
bulunmaktad›r. TAEK, kendi içindeki bu büyük çeliﬂkiyle, ‹kitelli skandal› ve neredeyse
her apartman›n alt›nda kurulan radyoloji merkezlerinin denetlenmesi gibi iﬂlerle u¤raﬂaca¤›na, Enerji Bakanl›¤› alt›nda haz›rlanmas› gereken nükleer enerji program›na el atm›ﬂt›r. Bu da gelecekte kurulacak bir santralin güvenli iﬂletilmesi ve sa¤l›kl› bir ﬂekilde lisanslanabilmesi aç›s›ndan, kafalarda çok önemli soru iﬂaretleri do¤urmaktad›r. Çünkü kamuoyuna sürekli olarak tüm nükleer santrallerin güvenli oldu¤unu anlatan ve iddia eden
TAEK, daha sonra lisanslama ve/ya iﬂletme aﬂamas›nda “güvenlik” kriterlerini yerine getirmedi¤i için, bir nükleer santrale lisans/iﬂletme izni vermiyoruz diyebilir mi art›k?
Ülkemizin bu kadar “ciddi, riskli ve pahal›” bir yat›r›ma gerçekten haz›r olmad›¤›n›, birçok yetkili-etkili kiﬂi zaten kabul etmektedir. Mega projelere hep hayran olan ve nükleer
santral projelerine imza atmay› da çok isteyen, ama bir yandan da ülkemizin de henüz buna haz›r olmad›¤›n› kabul eden eski Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel'e göre; “Nükleer
santraller arz ettikleri kaza riskleri ve at›klar›n muhafaza sorunu ve kurulmas› için birçok
ülkenin henüz ulaﬂmad›¤› bir geliﬂme düzeyi, bundan baﬂka baﬂlang›çta herkesin üstlenemeyece¤i kadar a¤›r finansman yükü gerektirir. Böyle bak›l›nca yedinci enerji devriminden söz etmek için henüz erkendir”.15
TÜS‹AD eski Baﬂkan› ve enerji ekonomisti Dr. Erkut Yücao¤lu da benzer bir yaklaﬂ›m
sergilemektedir; “Ancak Türkiye'nin bu sektöre girerken tecrübesi olmad›¤› için hata yap-
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mas›ndan korkabiliriz. Nükleer santral yap›m›n› biraz daha erteleyip, baz› konularda gerekli alt yap› oluﬂturarak bu alan girmek daha emniyetli olur. ﬁuras› muhakkak ki, nükleer enerjiye girmek, bugünün enerji problemini çözecek bir husus de¤ildir elbette. (...) Ben
bu iﬂi geciktirelim diyorum. Bir görüﬂ de ﬂu: Bunu yapmayal›m, baﬂka kaynaklarla ikame
edelim. Evet ikame edebiliriz. Nükleer enerji ﬂu anda ﬂart da de¤il. (...) Sorun santrallerin
kurulmas›ndan 25 sene sonra ortaya ç›k›yor. Yani geliﬂmiﬂ dünya bile bundan 50 sene
sonra ne yapaca¤›n› bilemez durumda”.16
Enerji Bakanl›¤›'n› ve TAEK'i, Türkiye'deki mevcut teknik altyap›m›z›, hakim yönetim zihniyetimizi, iﬂ yapma tarz›m›z›, kapasitemizi ve insan malzememizi iyi bilen; 39 y›ld›r devam eden “nükleer maceram›z›n” içinde do¤rudan yer alan nükleer enerji yandaﬂlar› da,
bu konuda çok daha ürkütücü, çarp›c› ve vahim görüﬂler öne sürüyorlar. Hacettepe Nükleer Enerji Anabilim emekli Profesörlerinden Osman Kemal Kadiro¤lu'nun; “Nükleer santral ihalesi bu kadro ile olmaz! (...) Y›llar boyu yap›lan siyasi atamalar sonucunda TAEK
art›k iﬂlemez ve ülkeye yarar sa¤layamaz bir duruma gelmek üzeredir. (...) TEAﬁ'da nükleer konularla ilgilenmekle görevli grubun mesleki ve nükleer konulardaki bilgileri göz
önüne al›nd›¤›nda fevkalade yetersiz olduklar› görülür. Bu kadro ile nükleer santral ihalesi yap›lmas› zor ve tehlikelidir” gibi çok a¤›r iddialar› vard›r.17 Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu'na da benzer eleﬂtiriler var. ‹TÜ Nükleer Enerji Anabilim Dal› emekli ö¤retim
üyesi Prof. Dr. ﬁarman Gencay'a göre; “Kuruldu¤undan bugüne kadar Atom Enerjisi Kurumu'na 40 baﬂkan gelmiﬂtir. Sürekli yönetimin de¤iﬂti¤i bir kurumda nas›l proje üretilir
ve istikrar› sa¤layabilirsiniz? Adam kay›rma politikalar› sürer ve teknolojiyi kurmak için
gerekli tak›m kurulamazsa, reaktörler hiçbir iﬂe yaramaz. Reaktörleri sat›n al›rs›n›z ama,
e¤er teknolojiyi transfer edemezseniz ve iyi bir kadro kuramazsan›z, hiçbir iﬂe yaramaz. O
zaman d›ﬂar›dan elektrik al›n daha iyi.”18
TEK eski Genel Müdürü Behçet Yücel ise konuyu en yak›n bilen kiﬂilerden biri olarak çok
önemli uyar›larda bulunuyor; “Kamuoyunun bask›s› artarsa, nükleer teknolojinin ilerleyen
zaman içinde yeni bir tak›m sorunlar› ortaya ç›kmaya devam ederse ve hepsinden önemlisi
tehlikeli nükleer at›klar›n ortadan kald›r›lmas›nda baﬂar›l› olunamazsa, nükleer enerjinin
itibar› iyice azalacakt›r. Bekleyelim, acele etmeyelim. Zaten tam anlam›yla yeni bir projeye haz›r de¤iliz.”19 TEK Nükleer Santraller Dairesi eski Baﬂkan› Güngör Bozkurt'un nükleer santraller konusundaki 24 y›ll›k birikimiyle sundu¤u, sa¤duyulu ve samimi aç›klamalar› var; “Önemli konulardan birisi de, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Bakanl›k ve TEAﬁ'›n birbirine girmiﬂ olmas›d›r, kimse ne yapt›¤›n› bilmiyor. (...) Bu gerçekler ortada
iken, bir enerji darbo¤az› oldu¤unda hemen kurtuluﬂ çaresi olarak 'nükleer santraller kural›m' diye ortaya ç›kmak bu gerçeklerle ba¤daﬂm›yor, çünkü bir nükleer santralin kurulmas›, iﬂletilmesi en az 10 y›l Türkiye ﬂartlar›nda, belki daha fazla. Bir ülke düﬂünün ki,
Devlet Su ‹ﬂleri'nin elinde bugün tamamlanamayan aﬂa¤›-yukar› 10 milyar kw/saat bir
üretim kapasitesine sahip santraller var, biz bunlara yeterli paray› vermiyoruz ve y›llarca
bunlar at›l kal›yor. Ve ülke nükleer santral ihalesine ç›k›yor. (...) Nükleer santral yap›m›
hiç bitmez. Anahtar teslimi yap›l›yor, firmalara veriliyor. Do¤ru, yerli firmalarda 5-10
kuruﬂ kazanacak ama Türkiye milyarlarca kaybedecek. Türkiye'de sözleﬂmeyi kim yapacak? Nükleer santral sözleﬂmesi yapmak gerçekten çok zor, yapt›n›z m› o sizi ba¤lar…
Türkiye kapitülasyonlar› imzalar, çünkü deprem bölgesi. E¤er o firmaya yaklaﬂ›rlarsa yaz›k olur Türkiye'ye. Asl›nda çok söylenecek ﬂey var, yani nükleer kurulmal› belki ama bu
kafalarla iﬂletilmez”.20 TEAﬁ Nükleer Santraller Dairesi eski baﬂkanlar› Güngör Boz-

47

6156nukleermasal.qxd

3/27/06

12:42 PM

Page 48

kurt, Baki Ar›kan, belli bir firmaya göre haz›rlanan ihale ﬂartnamesine karﬂ› ç›kt›klar› ve
Nevzat ﬁahin, ihaleye kat›lan firmalarla ilgili olarak 1988 y›l›nda Greenpeace ve ODTÜ
Ö¤retim Elemanlar› Derne¤i taraf›ndan ODTÜ'de düzenlenen bir toplant›ya kurum olarak
kat›ld›¤› için, görevlerinden al›nm›ﬂlard›r.
Hem nükleer enerji mevzuat›n›n, hem de nükleer santralin yap›m›na iliﬂkin hedeflenen
yerli yan sanayi katk›s›n›n, altyap›lar›, kapasiteleri, standartlar› aç›s›ndan; henüz nükleer
santral yap›m›na haz›r olmad›¤›m›z›, nükleer enerjiyle ilgilenen bütün teknik insanlar,
akademisyenler, bürokratlar, teknokratlar ve nükleer mühendisler bile kabul etmektedir.
Henüz termik ve hidroelektrik santrallerimizin aksamlar›n›n bile çok önemli k›sm›n›, yurtd›ﬂ›ndan ithal etmek zorunda kald›¤›m›z biliniyorken, nükleer santral imalat standartlar›na göre, nükleer santral yap›m› için yerli yan sanayi katk›s› en az›ndan bugün çok fazla
mümkün gözükmemektedir.

TÜRK‹YE'N‹N NÜKLEER ENERJ‹YE
‹HT‹YACI YOKTUR
Ülkemizde yaklaﬂ›k olarak 39 y›ld›r, nükleer enerji tercihine göre haz›rlanan bütün yat›r›m planlamalar›, enerji senaryolar› ihaleleri, iç ve d›ﬂ birçok nedene ba¤l› olarak gerçekleﬂtirilememiﬂtir. Nükleer santrallerin ülkemizde kurulmas› için, bugüne kadar öne sürülen tüm gerekçeler; hem gerçekçi de¤ildir hem de bugün art›k tamamen geçersizdir. Çünkü:
– Konjonktür ve dünya de¤iﬂmiﬂtir, bugün herkes nükleer enerjiden kaçmaktad›r. 39 y›l
önceki dünya konjonktürüne göre, nükleer santraller, henüz sorunlar› bilinmedi¤i ve yaﬂanmad›¤› için, tercih edilen ve bütün ülkelerin peﬂinde koﬂtuklar› bir enerji kayna¤› idi.
– 1970 ve 1980'lerde resmi kurumlarca yap›lan bütün enerji arz/talep senaryolar›, en az
2-3 kat› hatal› ve abart›l› ç›km›ﬂt›r. Örne¤in, TEK'in 1985 y›l›nda yay›nlad›¤› bir çal›ﬂmaya göre; “Türkiye'deki hidroelektrik kaynaklar›n kapasitesi 100 milyar kw/saat, bilinen düﬂük ›s›l de¤erli linyit kaynaklar›n kapasitesi de 60-70 milyar kw/saat tahmin edilmektedir. Oysa 2000 y›llar›nda toplam elektrik enerjisi tüketiminin 200 milyar kw/saat
dolaylar›nda olaca¤› beklenmektedir. Buna göre, hidroelektrik ve linyit kaynaklar›n›n
tümü de¤erlendirilse bile 2000 y›llar›ndaki tüketimi karﬂ›layamayacakt›r. 30-40 y›ldan
önce füzyon, güneﬂ ve jeotermal kaynaklardan önemli ölçüde elektrik üretilme olas›l›¤›
çok küçüktür. Bu durumda, aradaki aç›¤›n nükleer santrallerle kapat›lmas› en geçerli
çözüm olmaktad›r”.21 Ancak bu tezlere dayan›larak öne sürülen “enerjimiz kalmayacak” ve “karanl›kta kalaca¤›z” iddialar› tutmam›ﬂ, resmi yanl›ﬂlar-yan›lg›lar ortaya
ç›km›ﬂt›r. Örne¤in, 2000 y›l›nda toplam elektrik tüketimimiz ancak 100 milyar kw/saat
yani öngörülenin tam yar›s› olmuﬂtur.
– 1970'lerde mevcut do¤al kaynaklar›m›z›n yetmedi¤i tezi üstüne kurulan, nükleer enerjiden baﬂka ﬂans›m›z yok kand›rmacas›n›n bugün art›k geçerli olmad›¤› ve do¤al kaynaklar›m›z›n yeni hesaplamalarla söylenenden çok daha fazla ve yeterli oldu¤u art›k “resmi” makamlarca da kabul edilmiﬂtir. E‹E Genel Müdür eski Yard›mc›s› Vural Selcen'e
göre; “1975 y›l›nda 72 milyar kw/saat hesaplanan ekonomik olarak yararlan›labilir
hidroelektrik kapasitemiz, 1995'de 124,5 milyar kw/saate yükseltilmiﬂtir (...) Ülkemiz-
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de ekonomik yönden de¤erlendirilebilir potansiyelin 162 milyar kw/saat olaca¤› varsay›labilir.”22 DS‹ yetkilisi Do¤an Yemiﬂen ise, Haziran 2003'te Dünya Enerji Konseyi'nin
(DEK) düzenledi¤i “Yenilenebilir Enerji Forumu”nda hedeflerinin 216 milyar kw/saate
ulaﬂmak oldu¤unu aç›klam›ﬂt›r. Bugüne kadar en do¤ru tahminleri yapan EMO'nun talep tahminine göre, 2010'da da en fazla 224 milyar kw/saat tüketebilece¤iz. Yani sadece su kaynaklar›m›z›n tümünü devreye sokarak bile, 2010 y›l›na kadar enerji sorunu yaﬂamayaca¤›m›z aç›kça gözükmektedir. Oysa nükleer enerji yandaﬂlar›n›n, “çok nükleer
santralleri” var diye örnek gösterdikleri ABD ve Fransa, ekonomik ve neredeyse tüm
teknik su kaynaklar›n› tamamen de¤erlendirdikten sonra nükleer santralleri devreye
sokmuﬂtur. Ayr›ca tüm dünyada yo¤un olarak kullan›lmaya baﬂlanan rüzgâr, güneﬂ, jeotermal, küçük su kaynaklar›, biyokütle, gel-git gibi kaynaklar; ülkemizde henüz hiç de¤erlendirilmemiﬂtir. Türkiye'nin ilk rüzgâr haritas›n› haz›rlayanlardan ve “nükleer santrallerin art›k çöp santraller” oldu¤unu savunan Nükleer Mühendis Doç. Dr. Tanay S›dk› Uyar, uzun y›llar rüzgâr enerjisi üzerinde yapt›¤› bilimsel çal›ﬂmalar sonucunda, ﬂu
öngörüde bulunmuﬂtur; “Sadece ülkemiz rüzgâr enerjisi teknik potansiyeli bile, ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisinin iki mislinden fazlas›n› üretebilecek düzeydedir.”23
– Ülkemizde nükleer santral kurulmas› planlanan 1960'l› y›llar›n ortalar›nda, henüz hiçbir kuruluﬂ; rüzgâr türbinlerinin, güneﬂ pillerinin, biyokütle, küçük hidroelektrik santrallerin, gel-git, do¤algaz santrallerinin, enerji verimlili¤inin, enerjinin etkin kullan›m›n›n, enerji tasarrufunun ad›n› telaffuz bile etmemiﬂti. O dönemlerde; büyük baraj, kömür, petrol ve nükleer enerjiden baﬂka bir enerji kayna¤› bilinmiyordu. O gün hiç hesapta olmayan, ama bugün neredeyse Türkiye'nin elektri¤inin yar›s›n› karﬂ›layacak kadar
do¤algaz anlaﬂmalar› yap›lm›ﬂ durumdad›r.
– Ülkemizde nükleer santraller için yeterli uranyumun bulundu¤u, yak›t olarak bir s›k›nt›m›z olmayaca¤› öne sürülmüﬂtür. Oysa, yaklaﬂ›k 9000 ton civar›nda zengin ve ekonomik
olmayan, yurtd›ﬂ›nda yak›t için zenginleﬂtirilmesi zorunlu olan bir uranyum rezervimiz
vard›r. Bu da, 1000 MW'l›k bir nükleer santralin, ancak 30 y›ll›k ihtiyac›n› karﬂ›lamaya yetebilir. Ayr›ca, Bakan arada s›rada; “Dünyan›n en zengin ikinci toryum kaynaklar›
ülkemizdedir, bunlar› de¤erlendirece¤iz, toryumlu reaktör yapaca¤›z” diyor. Dünyada
henüz böyle bir santral yoktur. % 80 uranyum, % 20 toryum kullanacak hibrid bir reaktör olaca¤› söylenen prototip bir santral, 2005 y›l›nda ‹spanya'da üretilecekti. Ancak
daha ﬂimdiden, yaﬂanan baﬂar›s›zl›klar nedeniyle bu santralin prototipi 2008'e ertelenmiﬂ durumdad›r. Dünyan›n en zengin toryum yataklar›na sahip Kanada bile uranyum
kullan›yor. Ayr›ca, TAEK'in web sayfas›nda Serpil Aktürk ve Ayﬂen Tongul taraf›ndan
yay›nlanan bir rapora göre; “Bilinen uranyum yataklar›n›n 70 y›l bu ihtiyaca cevap verebilece¤i” belirtiliyor.24
– Dikkate al›nmayan önemli bir konu da elektrik üretim, da¤›t›m ve iletim sistemimizdeki
kay›p ve kaçaklard›r. ETKB-APK Kurulu eski Baﬂkan› Emine Aybar'a göre; “Ülkemizdeki ﬂebeke kay›plar› oranlar›, dünya ülkeleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok yüksek bulunmaktad›r. ﬁebeke kayb› ile iç tüketim oranlar› 1970 y›l›nda % 16 seviyesinden 1996 y›l›nda % 21,7 seviyesine ç›km›ﬂt›r. Üretilen elektri¤in beﬂte birinden fazlas› kaybedilmektedir.”25 EPDK eski Üst Kurul üyelerinden Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu'na göre, Avrupa Birli¤i kay›p-kaçak ortalamas› 2000 y›l›nda 7,3 iken, Türkiye'de 24,2 olmuﬂtur.
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Bu oran ortalamadan 3 kat fazlad›r. Sürekli kiﬂi baﬂ›na düﬂen elektrik kullan›m oran›n›n, AB ve dünya ortalamas›n›n alt›nda oldu¤una dikkat çeken nükleer lobiler, bu konulara hiç de¤inmemektedirler. Oysa iletim ve da¤›t›m hatlar›nda yap›lacak iyileﬂtirmelerle, trafo ve enerji üretim santrallerimizdeki birtak›m teknolojik yeniliklerle, en az ülke
toplam üretim kapasitesinin 1/4'ini, yani 6-7 adet nükleer santralinin üretece¤i elektri¤i
sa¤lam›ﬂ olaca¤›z. Bu da bize 30-40 milyar dolar yerine, en fazla 1 nükleer santral maliyetine mal olabilecektir.
– TÜS‹AD'›n 1994 y›l›nda DPT enerji uzman› Vedat ﬁahin'e haz›rlatt›rd›¤› “Türkiye'nin
Enerji Raporu”na göre; Türkiye, her üretti¤i ürün için, ayn› ürünü üreten OECD ülkelerinden tam 2,5 kat daha fazla enerji kullan›yor. Ve yine ayn› rapora göre ülkemiz, basit, az maliyetli acil iyileﬂtirmelerle ve baz› eski üretim teknolojilerinin modernizasyonuyla, kulland›¤› enerjinin % 46's›n› tasarruf edebilir. Enerji santrallerimizden elde edilen enerjinin yar›s› asl›nda boﬂa kullan›l›yor (benzetme yaparsak; nükleer lobiler, delik
ve kaça¤› olan bir havuzu onarmak yerine, musluk satabilmek için, havuzu daha fazla
muslukla doldurmay› öneriyorlar). Yine bu hesaplamalara göre, en az 10 adet nükleer
santralin üretim gücüne eﬂ de¤er bir tasarruf potansiyelimiz mevcuttur. Bunun için de
harcanacak para, ancak 1-2 adet nükleer santral yat›r›m› kadard›r.
– Avrupa'da ve ABD'de uyguland›¤› gibi, ﬂu an evlerimizde, iﬂ yerlerimizde kulland›¤›m›z
ampulleri, 5 kat daha az enerji tüketerek ayn› ayd›nlatmay› sa¤layan, verimli kompak
ampullerle de¤iﬂtirmemiz durumunda, en az 1 adet nükleer santral yat›r›m›n›n sa¤layaca¤› elektri¤i tasarruf edebilece¤iz. Hem de bu ampulleri üretmek için kurulmas› gereken fabrikan›n yat›r›m› 15-20 milyon dolara mal olurken, 1 adet nükleer santralin maliyeti 4-5 milyar dolara ç›kacakt›r.
– 2020 y›l›nda, ihtiyac›m›z oldu¤u söylenen ve kurulmas› planlanan ilave 54.000 MW'l›k
yat›r›mla birlikte, toplam gücün yaln›zca % 4'ünü sa¤layacak olan 4500 MW'l›k 3 adet
nükleer santral yat›r›m›n›n, enerji “ihtiyac›m›z›” nas›l karﬂ›layaca¤›n› ve “tek çözüm”
olabildi¤ini, e¤er yap›lmazsa nas›l “karanl›kta” kalaca¤›m›z› anlamak hiç mümkün de¤ildir.
– Türkiye, Avrupa Birli¤i sürecinde 2006'dan itibaren UCTE elektrik ﬂebekesine ba¤lanmaya çal›ﬂ›yor. Bu çerçevede ve “serbest piyasa-rekabet” koﬂullar›nda, gerekirse herhangi bir Avrupa ülkesinden, nükleer santralden elde etmek istedi¤imiz fiyat›n da çok
alt›nda elektrik sat›n alabiliriz.

YANLIﬁ B‹R ENERJ‹ VE SANAY‹LEﬁME
POL‹T‹KASI ‹ZLENMEKTED‹R
Maalesef ülkemiz, bir yandan çeﬂitli hesaplar nedeniyle do¤algaz santralleri, otoprodüktörler peﬂinde koﬂuyor, bir yandan da yabanc› ve yerli firmalar›n iﬂtah›n› kabartan termik
ve hidroelektrik yat›r›mlar›n› “yap-iﬂlet”, “yap-iﬂlet-devret” modelleriyle devreye sokuyor, ayn› zamanda da ABD ve Avrupa'daki pazarl›klar›m›z için nükleer lobiyle dans ediyor. Herkese mavi boncuk da¤›t›larak, “enerji köprüsü” olmay› hedefleyen ülkemiz, kendi
enerji yat›r›mlar› ve sanayileﬂme politikalar›n›, tamamen d›ﬂ konjonktürlere ba¤l› olarak
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ve gündelik politik hesaplamalarla yapmaya çal›ﬂ›yor. Hükümet; “uluslararas› tahkim” ve
“Avrupa Birli¤i Uyum Yasalar›”n› da tart›ﬂmadan, sonuçlar›n› hiç hesaplamadan, uluslararas› ﬂirketlerin boyunduru¤una girerek, yeni “kapitülasyonlara” imza at›yor ve ülkeyi
geri dönüﬂü olmayan bir cendereye sokuyor.
Ülkemiz, 1950'li y›llardan beri gerçekçi olmayan tahminler, enerji ve sanayi politikalar›nda yap›lan yanl›ﬂl›klar, plans›z yat›r›mlar, yolsuzluklar nedeniyle h›zl› bir ç›kmaza girmiﬂtir. Kuﬂkusuz bu temel yanl›ﬂl›klar sa¤l›ks›z bir büyümeye, yaﬂad›¤›m›z ekonomik krizlere
neden olmaktad›r. Türkiye kendisine, Avrupa'n›n “enerji köprüsü”, Ortado¤u'nun “Çin”i
olmay›, “a¤›r sanayi”, “kirli sanayi”, “enerji yo¤un sanayi” yolunu seçmiﬂse, kronik sorunlar yaﬂamas› zaten kaç›n›lmazd›r.
Örne¤in, Fransa kendi ülkesindeki çimento fabrikalar›n› kapat›p, Türkiye'nin özelleﬂtirdi¤i
5 çimento fabrikas›n› sat›n alm›ﬂt›r. Çimentolar› bizden ithal ediyor ve bize de, bu fabrikalar›n kulland›¤› enerjileri üretmemiz için nükleer santral satmaya çal›ﬂ›yor. Böylelikle
bize hem nükleer santral pazarl›yor hem de temiz ve sorunsuz bir ﬂekilde çimento sa¤lam›ﬂ oluyor. Biz ise, nükleer santrallerin hem paras›n› ödeyece¤iz hem de bütün riskine
katlanaca¤›z. Bu arada da çevreye büyük zarar veren bir üretimi-ürünü, güzel ülkemizi
kirletmek pahas›na ihraç etmeye devam edece¤iz. Sonuçta pazarlanan yaln›zca çimento
de¤il; insanlar›m›z›n sa¤l›¤›, çocuklar›m›z›n gelece¤i, do¤am›z ve kendi öz kaynaklar›m›zd›r. Benzer ﬂekilde sürekli sanayileﬂiyoruz diye övündü¤ümüz, ama üzerinde bu yönleriyle
hiç düﬂünmedi¤imiz, fark›na varmad›¤›m›z birçok sektörümüz var. Örne¤in; otomotiv,
tekstil, kimya, petro-kimya, çimento ve demir-çelik fabrikalar›m›z, dünyadaki en kirletici
ve enerji yo¤un eski teknolojilere sahip olma unvanlar›yla hâlâ üretim yapmaya, kapasite
kullan›m rekorlar› k›rmaya devam ediyorlar.
Ayr›ca ulaﬂt›rma politikas› olarak deniz ve demiryolu yerine, karayollar› taﬂ›mac›l›¤›n›
benimse(ttiril)di¤imiz için, ithal etti¤imiz enerji kaynaklar›m›z›n yar›s›n› da bu yolla harc›yoruz. Ülkemizdeki toplam kamyon ve otobüs say›s›, bütün Avrupa ülkeleri toplam›ndan
daha fazlad›r.
Bir iddia da, nükleer teknoloji sayesinde ülkemizin insan ve teknolojik kültürünün, altyap›s›n›n geliﬂece¤i, kalitesinin artaca¤› ve ülkenin sanayileﬂmesinin h›zlanaca¤›d›r. Nas›l ki
bilgisayarlar›n mikro-iﬂlemcisini haz›r alarak, bilgisayar yapt›¤›m›z› ya da F-16'lar›n
elektronik ve mekanik tüm parçalar›n› ABD'den al›p, Türkiye'de monte ederek uçak yapt›¤›m›z› iddia edemezsek; nükleer santrali anahtar teslimi al›nca da, ülkemize yüksek teknolojiyi sokmuﬂ olmayaca¤›z. E¤er gerçekten bu ülkede yüksek teknolojiye sahip olmak istiyorsak; yaz›l›m, telekomünikasyon projeleri, rüzgâr, hidrojen, güneﬂ enerjisi, çevre teknolojileri, bilgi-hizmet teknolojileriyle u¤raﬂmak daha ak›lc› bir tercih olacakt›r.
Enerjide özelleﬂtirmenin milad› olan 1984 y›l›ndan baﬂlayarak ve Elektrik Piyasas› Kanunu'nun uyguland›¤› Mart 2001'den itibaren artarak, en baﬂta TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas›, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi eski Baﬂkan› Hüseyin Arabul, Türkiye Elektrik Kurumu eski genel müdürleri Gültekin Türko¤lu, Behçet Yücel, EPDK eski
üyesi Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu, TES-‹ﬁ, KESK, D‹SK, TOBB, TÜG‹AD, THD gibi çok
de¤iﬂik meslek kuruluﬂu, sendika, STK ve kiﬂilerce farkl› yönlerden karﬂ› ç›k›ﬂlar, uyar›lar
ve bu serbest piyasa sisteminin ülkemizde çal›ﬂmayaca¤›na dair tespitler yap›lm›ﬂt›r.
EMO gibi zaten herﬂeye “karﬂ›” olarak nitelenenlerin baﬂlatt›¤› bu genel tespitlere-eleﬂtirilere, son y›llarda Say›ﬂtay, Devlet ve Baﬂbakanl›k Denetleme Kurullar›, Yüksek Planla-
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ma Kurulu, Hazine Müsteﬂarl›¤›, Enerji Bakanl›¤› bürokratlar› ve Devlet Planlama Teﬂkilat› gibi kamu kurumlar› da “resmen” kat›lm›ﬂt›r.
En son Devlet Planlama Teﬂkilat›-‹ktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlü¤ü'nce 2004 y›l› baﬂ›nda haz›rlanan, ancak kamuoyuna sunulmayan “Enerji Sektöründe
Yeniden Yap›lanma” isimli oldukça kapsaml› ve detayl› bir rapordan, uygulanan enerji
politikalar›n›n yanl›ﬂl›¤›na, enerji yönetimi sorunlar›na, özelleﬂtirme-serbestleﬂtirme yanl›ﬂl›klar›na, 4628 say›l› Elektrik Piyasas› Kanunu'nun ve uygulanan “enerji yol haritas›n›n” yaratt›¤› sorunlara dair genel baﬂl›klar ﬂunlard›r:
– Elektrik talep art›ﬂ› ve yeni yat›r›m ihtiyac› devam etmektedir.
– Elektrik üretiminde baﬂta do¤algaz olmak üzere ithal kaynaklar›n pay› artmaya devam
etmektedir.
– Yerli hidrolik ve linyit potansiyelinden yararlanma düzeyi yeterli de¤ildir.
– Mevcut hidroelektrik ve linyit santrallerinde iﬂletme sorunlar› yaﬂanmaktad›r.
– Elektrik sisteminde garantili projelerin pay› aﬂ›r› oranda yüksektir.
– Elektrik tüketiminde a¤›rl›kl› paya sahip özel kesimin, sektörün planlama ve yap›lanmas›nda rolü ve etkisi bulunmamaktad›r.
– Aﬂ›r› do¤algaz ba¤lant›lar› ciddi sorunlara dönüﬂmektedir.
– Do¤algaz›n enerji ve elektrik tüketimi içindeki pay› artmaktad›r.
– Elektrik da¤›t›m›nda yüksek kay›p ve kaçak oranlar› önemli bir sorundur.
– Mevcut elektrik tarife sistemi sanayici aleyhine çal›ﬂmaktad›r.
– Sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluﬂlar aras›nda yaﬂanan yetki ve sorumluluk
kargaﬂas›, sa¤l›ks›z bir ortam yaratmaktad›r.
– 4628 say›l› kanunla gündeme getirilen sistem, ülke ﬂartlar›na uygun bulunmamaktad›r.
– 4628 say›l› kanun, idaresi ve kontrolü zor, karmaﬂ›k bir sistem getirmektedir.
– 4628 say›l› kanun Türkiye'yi dönüﬂü olmayan bir yola sokmaktad›r.
– Kanun, “yeterli, sürekli ve düﬂük maliyetli elektrik” amac›n› gerçekleﬂtirmekten uzak
bir sistem getirmektedir.
– Özelleﬂtirme için ortam uygun de¤ildir.
– Özelleﬂtirme gelirleri elektrik tarifelerine ek maliyet olarak yans›yacakt›r.
– Mevcut ﬂartlarda piyasada, yeni yat›r›mlar için her y›l istikrarl› olarak 3 milyar dolar
mertebesinde finasman yarat›lmas› gerçekçi bulunmamaktad›r.
– Rekabete dayal› serbest piyasa yaklaﬂ›m›yla yerli kaynaklar›n geliﬂtirilmesi mümkün görülmemektedir.
– Ülke enerji politikalar›n›n sahibi belli de¤ildir, her ﬂeyin serbest piyasada karara ba¤lanmas› beklenmektedir.
– Serbest piyasa kararlar› sistem baz ve puant yük ihtiyaçlar›na sa¤l›kl› bir ﬂekilde cevap
vermeyecektir.
– Kamu santrallerinin önerildi¤i gibi az say›da proje paketi içinde grupland›r›larak özelleﬂtirilmesi, üretimde tekelleﬂme yarat›p, rekabeti engelleyebilecektir.
– Elektrik üretim pazar›, mevcut garantili projeler nedeniyle rekabete kapal›d›r.
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– Rekabete kapal› böylesi bir piyasaya garantisiz yeni finansman çekmek çok güçtür.
– Elektrik maliyetleri ve tarifeleri art›ﬂ gösterecektir.
– Bölgesel tarife uygulamas› önemli sosyal ve toplumsal sorunlara yol açabilecek bir
problemdir.
– Elektrik tarife formülasyonunda, kay›p-kaçak oranlar›n›n de¤il, da¤›t›m maliyetlerinin
esas al›nmas› gerekmektedir.
– Kanun irdelenememekte, getirileri yorumlanamamakta ve yönlendirilememektedir.
Bugün benzer bir
çal›ﬂma yap›ld›¤›
takdirde,
Akkuyu'nun, art›k
yer lisans onay›
alamayaca¤› öne
sürülmektedir.

Ne için, kim için, ne kadar ve nas›l bir Türkiye-üretim-sanayileﬂme-enerji-gelecek politikas› izledi¤imizin maalesef hiç fark›nda de¤iliz. Bu yanl›ﬂ sanayileﬂme politikalar›n› desteklemek ve beslemek için yap›lan tüm enerji hesaplar›n›n, planlamalar›n›n ve yat›r›mlar›n›n da ne kadar yanl›ﬂ oldu¤u ortadad›r. Türkiye, sanayileﬂme politikalar›n› ve dolay›s›yla
sanayileﬂme tercihlerine göre belirlenen enerji planlamalar›n› eski teknolojilere, fosil yak›tlara göre de¤il, daha ak›lc›, verimli, temiz ve çevreyle uyumlu, daha az enerji gerektiren yeni teknolojilere göre tekrar düzenlemelidir. Çünkü yeninin planlamas› eskiye göre
yap›lamaz, “çöp teknolojilere” art›k izin verilemez.

AKKUYU'NUN 30 YIL ÖNCE ALINAN YER L‹SANS ONAYI,
TEKRAR GÖZDEN GEÇ‹R‹LMEL‹D‹R
‹lk nükleer santral kurma niyetlerinin 38 y›l öncesine dayand›¤› ülkemizde, o günkü dünya
konjonktürüne göre nükleer santral yap›lmas›na karar verilip, yer seçimi çal›ﬂmalar›n›n
yap›lmas› 1972-1976 y›llar› aras›na rastl›yor. 1970'li y›llardaki mevcut mevzuat, teknoloji ve etüt bilgilerine göre yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalarla yeri belirlenen ve yer lisans onay›
alan Akkuyu'nun, bugün benzer bir çal›ﬂma yap›ld›¤› takdirde, art›k yer lisans onay› alamayaca¤› öne sürülmektedir.
1976 y›l›nda Akkuyu'ya yer lisans› onay› veren 3 kiﬂiden biri olan Prof. Dr. Tolga Yarman, 16 Ekim 1999 tarihinde Ankara'da TMMOB taraf›ndan düzenlenen Nükleer Enerji
Kongresi'nde yapt›¤› konuﬂmada ﬂu iddialarda bulunmuﬂtur: “Çeyrek yüzy›l önce verilen
lisans bugün geçerli addedilemez. Çünkü lisans verme k›staslar› de¤iﬂmiﬂ say›lmal›d›r ve
yeniden vazedilmedir. Çeyrek yüzy›l önce verilen lisans, bir 'Turizm Etki De¤erlendirmesi'ni kapsamam›ﬂt›r. Çünkü o tarihlerde bugünkü boyutta olmayan 'turizme verece¤i zarar'
diye bir kavram yoktur. Ben bugün TAEK'te olsam, Akkuyu'ya lisans vermem. Lisans verilecek olsa ﬂerh koyar›m. Bunu ilan ediyorum. Ayn› biçimde inan›yorum ki, Profesör Yalç›n Sanalan da ayn› yönde bir tav›r al›rd›. Lisans baﬂvurusunu TEK ad›na, Nükleer Santral Dairesi Baﬂkan› Dr. Ahmet Kütükçüo¤lu imzalam›ﬂt›. Bilerek söylüyorum ki, anlatt›¤›m sebeplerden dolay›, Dr. Ahmet Kütükçüo¤lu, Akkuyu'ya dönük olarak, kurumu ad›na
böyle bir baﬂvuruda bulunmaz; baﬂvuruda bulunulacak olsa, baﬂvuru yaz›s›na imzas›n›
koymazd›.”
Viyana'da Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans›'nda görevli olan Dr. Aybars Gürp›nar'›n da
yer seçimi ile ilgili uyar›lar› var: “Ancak bir nükleer tesis için (veya herhangi önemli bir
yat›r›m için) yer seçimindeki tek kriter güvenlik de de¤ildir. Ekonomik, sosyal ve politik
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etkenler yer seçiminde büyük rol oynarlar... Bu aﬂamada nükleer santrallerin nüfusa ve
çevreye verebilecekleri zararlar di¤er enerji seçenekleriyle karﬂ›laﬂt›rmal› olarak, yans›z
ve saydam bir ﬂekilde de¤erlendirilmelidir... Türkiye'de kötü seçilmiﬂ yerlere örnek maalesef çok fazlad›r. Sanayinin büyük bir bölümü Türkiye'nin en depremsel bölgelerinden birisi
olan ‹stanbul-‹zmit-Bursa üçgenindedir. Çevreye zararl› endüstri tesisleri en verimli ovalara kurulabilmektedir. Tesis-çevre optimizasyonu ya hiç yap›lmamakta ya da politik kararlar› izleyen ve onlar› onaylamaya güdümlü birer rapor niteli¤i taﬂ›maktad›r. Türkiye
nükleer enerjiyi geçerli bir seçenek olarak benimsedi¤i takdirde nükleer güvenli¤in uluslararas› standartlara uymas›n› sa¤lamak zorundad›r.”26
Akkuyu'da nükleer santral kurma karar› için, o gün savunulan ve alt› çizilen gerekçelerin,
bugün neden geçersiz oldu¤unu aktaral›m.
– Askeri, Ulusal Güvenlik Stratejileri Aç›s›ndan Uygun Bir Bölge: 1970'li y›llar›n konjonktürüne göre, önce Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kurulmas› düﬂünülen santral, Milli Güvenlik Konseyi'nden gelen itirazlar üzerine, Sovyetler Birli¤i tehlikesi nedeniyle güneye kayd›r›lm›ﬂ ve Akkuyu seçilmiﬂtir. Ancak son geliﬂmeler nedeniyle, konjonktür art›k
de¤iﬂmiﬂtir ve “tehdit bölgesi”, “tehlikeli komﬂular” Akkuyu'ya ﬂimdi daha yak›nd›r.
– Yer, Zemin ve Deprem Etütlerine Göre En Uygun Bölge: 30 y›l önceki teknolojik olanaklara ve bilgilere göre etütleri yap›larak onaylanan yer lisans›n›n bugün için geçersiz
oldu¤u ortadad›r. ODTÜ ‹nﬂaat Bölümü'nden Prof. Dr. Polat Gülhan ile Prof. Dr. M.
Semih Yücemen taraf›ndan 17 A¤ustos depreminden sonra yay›nlanan bir makalede ﬂu
görüﬂlere yer verilmiﬂtir: “Halen yürürlükte olan Deprem Bölgeleri Haritas› (En son harita 18 Nisan 1996'da yürürlü¤e girdi, Akkuyu için temel al›nan ise 1972 y›l›na ait
Deprem Bölgeleri Haritas› idi A.K.), Türkiye'nin ne ilk haritas›d›r ne de sonuncusu olacakt›r. ‹leride geliﬂtirilecek teknikler, farkl› hesap yöntemleri, ülkemizin tektoni¤ini,
kabuk yap›s›n›, depremlerin kuvvetli yer hareketi özelliklerini daha yayg›n ﬂebekeler ile
ölçme imkânlar›n›n do¤mas›, dünyada bu konuda geliﬂtirilecek baﬂka yaklaﬂ›mlar, yeni
fay sistemlerinin varl›¤›n›n anlaﬂ›lmas› sonucu bunun da yerini daha geliﬂtirilmiﬂ bölgelendirme haritalar›n›n almas›, belki de halen ABD'de oldu¤u gibi k›sa ve orta periyottaki spektral ivmelerin haritalanmas› gündeme gelecektir. Bilimsel geliﬂmenin kaç›n›lmaz
sonucu budur.”27
– Olas› Bir Kazada Etkilenecek ve Tahliye Edilecek Nüfus Yo¤unlu¤u Az Bir Bölge: 30 y›l
önceki koﬂullarda, gerçekten yo¤unluk azd›. 30 y›l önce, kimse bu bölgenin bir turizm
bölgesi olaca¤›n› hem de turizmin ülkemize y›lda 18 milyar dolar girdi sa¤layaca¤›n›
öngörememiﬂti. Turizmin Akdeniz'de, Antalya ve Mersin k›y›lar› aras›nda giderek artmas›yla, özellikle yaz›n nüfus yo¤unlu¤u milyonlarca kiﬂiye ulaﬂmaktad›r. Nükleer bir
kaza veya muhtemel bir deprem sonucundaki potansiyel radyasyon yay›l›m›nda yaln›zca
Antalya ve Mersin'in de¤il; “Böylesi bir durumda Türkiye ve Ortado¤u ülkelerinin - K›br›s, Yunanistan, ‹srail, Suriye, Lübnan, ‹ran, Irak, Ürdün, M›s›r, Libya gibi - büyük risk
alt›nda oldu¤u” iﬂaret ediliyor.28 Ayr›ca daha önce çok iyi hesaplanmam›ﬂ olan nüfus
yo¤unlu¤u konusunun yan› s›ra en ufak “gerçek” bir kazadan veya ç›kart›lm›ﬂ bir kaza
“söylentisinden”, bölgede giderek artan turizm potansiyeli, narenciyecilik, sebzecilik gibi tar›msal faaliyetler büyük zarar görecektir. Alman tur operatörleri yapt›klar› anketlere dayanarak santral yap›lmas› durumunda Alman turistlerin Antalya yöresine gelmeyeceklerini ileri sürmektedirler.
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– Santral, Mersin, Adana, Konya, Antalya Gibi Sanayi Kentlerine Elektrik Sa¤layaca¤›
‹çin ‹letim Kay›plar›n›n Az Olaca¤› Bir Bölge: Bu bölgelerin ihtiyac› olan elektrik zaten
güneydo¤udaki hidroelektrik santrallerden sa¤lan›yor. Buradaki amaç Marmara, Bursa,
‹stanbul civar›ndaki sanayi bölgelerine, üretilen elektri¤in, enterkonnekte hatlarla taﬂ›nmas›d›r. Akkuyu'dan ‹stanbul'a bu elektrik taﬂ›n›rken önemli bir k›sm› hatlarda kaybolacakt›r. K›saca yük merkezlerine de oldukça uzak bir bölgedir. Ayr›ca TEAﬁ eski dan›ﬂman› Prof. Dr. ‹l Çeto'ya göre Akkuyu için, iletim kapasitesi yetmeyece¤inden mevcut
ulusal enterkonnekte sisteme yeni hatlar (neredeyse 1 nükleer santral maliyetine) yap›lmas› gerekmektedir.
– Nükleer Santrallerin ‹htiyac› Olan So¤utma Suyu ‹çin Uygun Bir Bölge: Nükleer santrallerin deniz kenar›nda kurulmas›n›n nedeni so¤utma suyuna ihtiyaç duymalar›d›r. Fakat Akdeniz'in denizi oldukça s›cakt›r. Bu nedenle burada kurulacak santralin “termodinamik verimi” Nükleer Mühendis Prof. Dr. Tolga Yarman'›n da s›kça dile getirdi¤i gibi
düﬂük olacakt›r. Yani teknik aç›dan da % 3-4 oran›nda enerji verimi düﬂük olan, uygun
olmayan bir bölge seçilmiﬂtir.

ÇED YÖNETMEL‹⁄‹,
NEDEN AKKUYU'YA UYGULANMIYOR?
1976 y›l›ndaki yer lisans› al›nma aﬂamas›ndan, bugüne kadar geçen 30 y›l içinde Akkuyu
nükleer santrali yap›l›rsa çevreye, denize, bitki örtüsüne, havaya, canl›lara verilecek zararlar ve etkileri ile ekonomik sonuçlar›n›n, toplumsal maliyetlerinin, fayda-maliyet alternatiflerinin neler olaca¤›na dair çok ciddi ve kapsaml› bir çal›ﬂma yap›lmam›ﬂt›r.
17 Aral›k 1996 günkü Resmi Gazete'de “Muhtelif Malzeme Sat›n Al›nacakt›r” ilan›yla
ihaleye ç›kan TEAﬁ taraf›ndan, bugüne kadar Çevre Bakanl›¤›'na baﬂvuruda bulunulup,
Çevresel Etki De¤erlendirmesi (ÇED) süreci resmen baﬂlat›lmam›ﬂt›r. Oysa 07.02.1993
tarih ve 21489 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e giren yönetmelikte nükleer
santraller Ek-I listesi 1-b bendinde bulunmaktad›r. Dolay›s›yla bu tür faaliyetler, ihale
öncesinde ÇED Raporu haz›rlamakla yükümlü faaliyetler listesinde yer almaktad›r.
Önceki Akkuyu nükleer santrali ihalesi için, TEAﬁ taraf›ndan, ihaleden hatta yer lisans›ndan önce ÇED baﬂvurusu yap›lmas› gerekti¤i halde, yap›lmam›ﬂt›r. TEAﬁ ›srarla, ülkemizde tarafl› haz›rland›¤› için tart›ﬂ›l›r olan ÇED mevzuat›na uymaya bile gerek duymam›ﬂt›r. Savunma olarak; ihale sonuçlan›p, kazanan firma belli olunca, ÇED raporunu firma yapt›racak denilmiﬂtir. Oysa bunca sene Akkuyu'da altyap›ya en az 150 milyon dolar
harcay›p, bir de ihaleyi sonuçland›rd›ktan sonra (MAI ve uluslararas› tahkime göre, geri
dönüﬂü olamayacak) ÇED onay›n›n al›nmas›, her koﬂulda önceden zaten garantilenmiﬂ,
kabul edilmiﬂ demektir.
Çevre Bakanl›¤›'nda görevli ve ÇED konular›nda uzman olan ‹rfan Önal, Akkuyu konusunda “Çevre-Sanayi iliﬂkilerinin en üst yönetim biçimi olan 'Çevresel Etki De¤erlendirmesi',
çevreyi do¤rudan ya da dolayl› olarak, olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen bir faaliyetin, bu etkilerinin, bu faaliyetle ilgili yat›r›mlara baﬂlamadan önce henüz karar verilme
aﬂamas›nda iken irdelenmesi ve bu faaliyetin yaratabilece¤i olumsuz etkilerinin önlenmesi
ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alternatif çözümlerin belir-
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lenmesinde kullan›lan bir yöntemdir. ÇED çal›ﬂmalar›nda en önemli konulardan birisi raporun haz›rlanma zaman›d›r. Bu genelde 'en erken safha' olarak tan›mlan›r. Burada en erken safha, proje için kesin uygulama karar› verilmeden ve yat›r›mlara baﬂlamadan önceki
safhad›r. Burada önemli olan, projenin çevreye olumsuz etkileri olmas› durumunda, projenin uygulanmamas› ve yap›lacak mali giderlerin ve zaman kayb›n›n önlenmesidir (...) Ancak bugüne kadar Bakanl›¤›m›zda söz konusu faaliyetin gerçekleﬂtirilmesi ile ilgili olarak
faaliyet sahibi taraf›ndan herhangi bir baﬂvuruda bulunulmam›ﬂt›r” demektedir.29
Ancak k›smi olanaklarla yöreyi inceleyip bir rapor haz›rlayan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Güngör Uzun'a göre; “Akkuyu santral sahas› çevresiyle birlikte Türkiye'nin güney sahilindeki, topografik özelliklerin de elvermesinden kaynaklanan insan etkisinin fazla zarar veremedi¤i nadir yerlerden biridir (...) Küçük körfezlerin biyolojik üretkenli¤inin sulak alanlardan bile fazla oldu¤u gerçe¤i de göz önüne al›nd›¤›nda Akkuyu Körfezi daha da önem kazanacakt›r (...) Bununla birlikte Türkiye'de do¤al
alanlar›n giderek yok oldu¤unu da göz önünde bulundurarak, Akkuyu'da yap›lacak fiziksel
geliﬂmeler için iyi düﬂünüp, bilimsel veriler ›ﬂ›¤›nda do¤ru karar vermek zorunday›z. Çünkü bizler ayn› zamanda kaybettiklerimizin hiçbir zaman geri getirilemeyece¤inin bilincindeyiz. Bugüne kadar Akkuyu ile ilgili çal›ﬂmalarda mevcut çevresel özellikleri belirlemenin ötesine gidilememiﬂtir.”30
Ayr›ca Akkuyu'da yap›lmaya çal›ﬂ›lan nükleer santral projesi, Türkiye'nin çevre konusunda
do¤rudan taraf oldu¤u, aﬂa¤›daki ulusal/uluslararas› anlaﬂmalara, protokollere ve deklarasyonlara, örne¤in;
– Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teﬂkilat› Hakk›nda Sözleﬂme, Paris 1951
– Kuﬂlar›n Korunmas› Hakk›nda Uluslararas› Sözleﬂme, Paris 1959
– Dünya Kültürel ve Do¤al Miras›n›n Korunmas›na Dair Sözleﬂme, Paris 1972
– Avrupa'n›n Yaban Hayat› ve Yaﬂama Ortamlar›n› Koruma Sözleﬂmesi, Bern 1979
– Uluslararas› Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakk›nda Sözleﬂme, Ramsar 1971
– Akdeniz'in Kirlili¤e Karﬂ› Korunmas› Sözleﬂmesi, Barselona 1976
– Akdeniz'in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirleticilere Karﬂ› Korunmas› Hakk›nda Protokol, Atina 1980
– Akdeniz'de Özel Olarak Korunan Alanlara ‹liﬂkin Protokol, Cenevre 1982
– Biyolojik Çeﬂitlilik Sözleﬂmesi, Rio 1992
– ‹nsan Çevresi Deklarasyonu, Stockholm 1972
– AG‹K Helsinki Nihai Senedi, 1975
– Akdeniz'in Kirlili¤e Karﬂ› Korunmas› Sözleﬂmesi, Cenova Deklarasyonu, 1985
– BM/AEK Flora, Fauna ve Yaﬂam Ortamlar›n›n Korunmas› Deklarasyonu, 1988
– BM/AEK Çevrenin Korunmas› ve Do¤al Kaynaklar›n Rasyonel Kullan›m› ‹çin Bölgesel
Stratejisi, 1988
– Avrupa Çevre ve Sa¤l›k ﬁart›, Frankfurt 1989
– Akdeniz Bölgesi'nde, Avrupa Akdeniz Çevre ‹ﬂbirli¤i Lefkoﬂe ﬁart›, 1990
– Akdeniz Bölgesi'nde, Avrupa-Akdeniz Çevre ‹ﬂbirli¤i Kahire Deklarasyonu, 1992
– Gündem 21, 1992'ye ayk›r›d›r.
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TÜM TÜRK‹YE VE AKKUYULU KÖYLÜLER
“ATOM SANTRAL‹NE HAYIR” D‹YOR
Akkuyu nükleer santral projesine ilk tepkiler, yörede halk›n çok sayg› duydu¤u, o zamanki
Köy-Kop Genel Baﬂkan› Aslan Eyice önderli¤inde, 1978 y›l›ndan itibaren giderek artan
bir tempoda geliﬂti. Bu tepkilere tercüman olan ve köﬂesinde bu mücadelenin bayraktarl›¤›n› üstlenen Milliyet gazetesi yazar› merhum Örsan Öymen ve yerel bas›n sayesinde, bu
mücadele kamuoyuna taﬂ›nd›. Yine 1978 y›l›nda baﬂlayan bu mücadeleye, TMMOB ve
Elektrik Mühendisleri Odas› destek verdi. Mersin yöresinin tüm beldelerinde ve ilçelerinde
toplant›lar, paneller yap›larak, halk bu konuda bilgilendirildi.
1990'lara kadar gündeme gelmeyen bu konu, tekrar kamuoyunun önüne getirilince, tepkiler hem yerel hem de ulusal/uluslararas› boyutta tekrar canland›. Bu kez tüm dünyada ve
dolay›s›yla ülkemizde de geliﬂen yeﬂil, çevreci ve sivil toplum hareketleriyle bütünleﬂen bu
mücadele çok renkli, geniﬂ çapl› bir “Nükleer Karﬂ›t› Platforma” dönüﬂtü. Bu platform,
nükleer santrallere karﬂ› 1993 y›l›nda k›sa bir sürede toplad›¤› 170.000 imzay› zaman›n
TBMM Baﬂkan› Hüsamettin Cindoruk'a sundu. Yine ayn› y›l ilk “Nükleer Karﬂ›t› Kongre”
Ankara'da topland›. “Nükleer Karﬂ›t› Platform” ve yöre belediyeleriyle birlikte 1993 y›l›ndan 2000 y›l›na kadar düzenli olarak, 5-6 A¤ustos tarihlerinde her y›l Akkuyu'da (Büyükeceli) ﬂenlikler yap›ld›. Bu ﬂenliklere, ülkemizin dört bir yan›ndan binlerce duyarl› insan ve kuruluﬂ kat›ld›. Daha önceki y›llarda çeﬂitli partilere mensup milletvekilleri bu ﬂenliklere kat›l›p bu mücadeleyi desteklediklerini kamuoyuna aç›klad›lar. Özellikle Greenpeace Türkiye ofisinin ve Bergamal› köylülerin yo¤un çabalar› ve katk›lar›yla hem yörede,
hem de Türkiye çap›nda renkli, ses getiren nükleer karﬂ›t› eylemler gerçekleﬂtirildi.
Bu arada bir tak›m bilinen ve bilinemeyen vaatlerle (belediyenin borcunu temizlemek, yeni
iﬂçi istihdamlar›n› belediye baﬂkan›n›n yak›nlar›ndan sa¤lamak gibi) malum uygulamalarla belediye baﬂkanlar› ve yöre halk›na da çeﬂitli oyunlar oynanm›ﬂ, yo¤un bask›lar yap›lm›ﬂt›r. Büyükeceli eski Belediye Baﬂkan› Hümmet Büyük, 10 Temmuz 1999 günü yap›lan
halk oylamas› öncesinde ﬂu aç›klamay› yapm›ﬂt›r:
“35 y›ld›r y›lan hikâyesine dönen bu nükleer santral projesi yüzünden, yöremiz yaﬂamsal
baz› yat›r›mlardan, özellikle de turistik tesislerden mahrum b›rak›ld›. K›y›lar›m›z Akdeniz'in en güzel ve el de¤memiﬂ k›y›lar›yla dolu. Yöre belediyeleri olarak, 2 hafta kadar önce Ankara'ya gelerek TEAﬁ'a nükleer santrale karﬂ› oldu¤umuzu bildirdik. Akkuyu körfezini yabanc› nükleer ﬂirketlerin ç›karlar›na kurban ettirmeyece¤imizi kendilerine duyurduk.” Akkuyu nükleer santralinin yap›lmas›n›n planland›¤› Büyükeceli'ye komﬂu olan Yeﬂilovac›k'›n eski Belediye Baﬂkan› Halil ‹brahim Yetkin de yine 10 Temmuz 1999 günü
yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, ﬂunlar› dile getirmiﬂtir:
“Göreve geldikten sonra, soyu tükenme tehdidi alt›nda bulunan Akdeniz fokunu belediyemizin simgesi olarak seçtik. Bu sevimli deniz canl›lar›n›n resmi koruma alt›na al›nm›ﬂ bulunan yaﬂam alanlar›na, kirletici reaktörler inﬂa edilmesine izin vermeyece¤iz. Halk›m›z
buna karﬂ›d›r ve bu durumda nükleer santral plan› hayata geçirilemez.” 11 Temmuz
1999 tarihinde Yeﬂilovac›k ve Büyükeceli'de yap›lan halk oylamas›na, kat›lanlar›n
% 84'ü, Akkuyu nükleer santraline hay›r demiﬂtir.
1999 y›l›nda, nükleere karﬂ› olanlar›n bir araya gelmesi ve ulusal düzeyde yayg›nlaﬂmas›yla, baﬂta Nükleer Karﬂ›t› Platform olmak üzere, Türk Mimar ve Mühendisler Odalar›
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Birli¤i, Mülkiyeliler, Barolar, Tabipler, Eczac›lar, Veteriner ve Diﬂ Hekimleri Birli¤i,
KESK, D‹SK, TÜRK-‹ﬁ, HAK-‹ﬁ, Türkiye Seyahat Acenteleri Birli¤i, Türkiye Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i, ADD, ÇYDD, Ö¤retim Üyeleri Dernekleri, Türk Fizikçiler Derne¤i, TEMA, ÇEKÜL, DHKD, TÇV, DAÇE ve tüm çevre dernekleri, baz› partiler, yöre belediye
baﬂkanlar›, yerel dernekler, Akkuyu nükleer santrali yap›m›na karﬂ› olduklar›n› aç›klam›ﬂlar ve bütün bu kuruluﬂlar, ”Nükleere Karﬂ› Güç Birli¤i” ad› alt›nda buluﬂmuﬂlard›r.
Türkiye'de nükleer santral yap›lmas›na karﬂ› ç›kan, ülkemiz için ciddi ve önemli uyar›larda bulunan; Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Özcan Mutlu, Mahmut Erdem, G›yasettin Sayan, Mehmet K›l›çgedik, Fazile Kekik gibi Türk kökenli Almanya federal ve eyalet milletvekilleri ile Avrupa Parlamentosu eski Milletvekili Ozan Ceyhun'un, 14 Ekim 1999 günü
imzalay›p Türkiye'ye gönderdikleri mektupta ﬂu görüﬂler yer almaktad›r:
“1970'li y›llarda kurdu¤u nükleer santrallerden kurtulmaya çal›ﬂan Almanya'da federal
parlamento, eyalet parlamentolar› ve belediye meclislerinde görevli olan biz Türkiye kökenli insanlar, nükleer enerji santrallerinin Almanya'da neden yenilerinin kurulmad›¤›n› ve
kurulu olanlardan kurtulmaya çal›ﬂmas›n›n nedenlerini sizlerle paylaﬂmak istiyoruz.
Dünyay› enerji s›k›nt›s›ndan kurtaraca¤› san›lan nükleer santraller, Amerika ve Ukrayna'daki kazalar sonras› güvenli teknoloji olma özelli¤ini kaybettiler. Çal›ﬂt›r›lmalar› için
gerekli ek maliyetler, öngörülen çal›ﬂma süreleri dolmadan kapat›lmalar›n› ekonomik aç›dan cazip hale getirdi.”
“Kapat›lmas› planlanan nükleer santrallerin sökülüp, k›sa ve uzun vadeli olarak bertaraf
edilmesi iﬂleminin santralin yat›r›m ve iﬂletme maliyetlerinin 5-10 misline eriﬂti¤i ortaya
ç›kt›. Tüm dünya ülkeleri, kullan›lm›ﬂ nükleer yak›tlar›n uzun vadeli depolanmas›ndan do¤acak maliyeti nas›l karﬂ›layaca¤›n› kara kara düﬂünmektedir. Almanya'da kapat›lmas›
düﬂünülen mevcut nükleer santrallerin kaç y›lda kapat›labilece¤i üzerine de¤erlendirmeler
sürmektedir. Almanya'n›n ekonomik gücü ve teknik kapasitesi ile bile bu pislikten ancak
20-25 y›lda kurtulabilece¤i tart›ﬂ›lmaktad›r.”
“Türkiye'de enerji sektörü yat›r›mlar›n› yönlendiren karar vericilere, tüm dünyan›n kurtulmaya çal›ﬂt›¤› nükleer santralleri Türkiye'de kurmamalar›n› ve ülkenin gelece¤ini karartmamalar›n› öneriyoruz.”
Son olarak, Avrupa Parlamentosu-TBMM Karma Parlamento Komisyonu eski Eﬂbaﬂkan›
Daniel Cohn-Bendit; “AP, deprem bölgesi olan yerlerde nükleer santrallerin yap›lmas›na
karﬂ›. E¤er Türkiye AB'ye uyum sürecinde deprem bölgesinde nükleer santral yapabilece¤ini öne sürüyorsa yan›l›yor” aç›klamas› yapm›ﬂt›r.31 Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin
üye adayl›¤›n›n kabul edildi¤i oturumda, iki rapor daha onaylad›. Bunlardan birisi, Türkiye'ye ayr›lan baz› fonlar›n serbest b›rak›lmas›, di¤eri ise Türkiye'nin 1. derecede deprem
kuﬂa¤› üzerinde bir ülke oldu¤una dikkat çekilerek, nükleer santral projelerinin devreye
sokulmamas› uyar›s›nda bulunuyordu.32
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mesajlar”, Radikal
gazetesi, 9 Aral›k
1999.
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gazetesi, 7 Aral›k
1999.
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AC‹LEN “ULUSAL ENERJ‹ STRATEJ‹ PLANI”
HAZIRLANMALIDIR
Nükleer lobi nükleer santral yap›lmadan bile bu ülkeye çok büyük zararlar vermiﬂtir. 39
y›ld›r nükleer santral maceras› peﬂinde koﬂarak ve “karanl›kta kalaca¤›z” tehdidiyle ülkenin en pahal›, kirli enerji tercihleri olan termik, do¤algaz, kojenarasyon ve mobil santrallerle doldurulmas›na vesile olmuﬂtur. Yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklar›n›n önünü t›kam›ﬂt›r. Mevcut enerji altyap›s›n›n iyileﬂtirilmesine ve santral modernizasyonuna, bak›mlar›n›n yap›lmas›na engel olmuﬂtur. Sonuç itibariyla, nükleer lobi bilerek/bilmeyerek, bu
ülkenin enerji politikas›na, altyap›s›na ve gelece¤ine çok büyük zarar vermiﬂtir.
Enerji çeﬂitlili¤i oluﬂtural›m, sera gaz› yükümlülü¤ünden, do¤algaz ba¤›ml›l›¤›ndan kaçal›m, petrol ve do¤algaz fiyatlar›n›n art›ﬂ›ndan kurtulal›m, Fransa ve Almanya'ya yaranarak Avrupa Birli¤i'ne üye olal›m derken, nükleer lobinin tuza¤›na yeniden düﬂülmektedir.
Ayr›ca “2007 y›l›ndan sonra oluﬂmas› beklenen elektrik aç›¤›n›n kapat›lmas› ve 2020 y›l›nda tamamen d›ﬂa ba¤›ml› olunaca¤› için nükleer santral kurulmas›n›n gündemde tutuldu¤u” söylemi hiç inand›r›c› de¤ildir. Çünkü, hem bu ülkenin insanlar› acilen nükleer
santral yap›lmazsa “karanl›kta kalaca¤›z” masal›n› daha önce çok dinlemiﬂtir hem de
ABD'deki nükleer santral yap›mlar›n›n lisans, yap›m süresi en az 15-20 y›l, Arjantin, Brezilya'daki nükleer santral yap›mlar› ise 25 y›ldan fazla sürmüﬂtür.
Siz, 39 y›ld›r 1 tane nükleer santral ihalesini yapamam›ﬂ, ﬂartnamesini bile kendi haz›rlayamayan, kaç kere ihale iptal edildi¤i bilinmeyen, ekonomik güvensizliklerin-belirsizliklerin-krizlerin hâlâ sürdü¤ü, enerjiyle ilgili her ﬂeyin özelleﬂtirildi¤i, belirsizleﬂti¤i, yolsuzluklar›n en üst boyutta oldu¤u, Beyaz Enerji serisinin hâlâ devam etti¤i, Yüce Divan'daki
yarg›lamalar›n sürdü¤ü, finansman, yabanc› yat›r›mc› s›k›nt›s›n›n çekildi¤i, hazine garantisinin verilemedi¤i, büyük miktarda d›ﬂ borcu olan bir ülkede 6 y›l sonras›na nas›l 3 tane
nükleer santral kurabileceksiniz?
Bu gerçeklerden yola ç›karak, ülkemizin enerji politikas›n›n yeniden ﬂekillendirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›, özellikle enerji sektörümüzün yeniden yap›land›r›ld›¤› bu süreçte, önceliklerimizin ve tercihlerimizin art›k nükleer enerji ve fosil enerji kaynaklar›ndan yana de¤il, yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan, enerji verimlili¤inden, daha az enerji kullan›ml› teknoloji ve
üretim tercihlerinden yana olmas› zaten “kaç›n›lmazd›r”. Ülkemizde yenilenebilir enerji
kaynaklar› ve enerji verimlili¤i hakk›nda “eksik” bir yasa haz›rlanm›ﬂ, geçen y›ldan beri
TBMM'nde bekletilmektedir. Yine her zaman oldu¤u gibi TMMOB-EMO, TES-‹ﬁ, çevre
ve tüketici dernekleri, elektrik üretici dernekleri, STK'lardan katk› ve görüﬂ al›nmadan
haz›rlanm›ﬂt›r. Sonuç olarak, Enerji Bakanl›¤›'ndan gerçekleﬂtirilmesini acilen talep etti¤imiz iki temel husus ﬂunlard›r:
– “Yenilenebilir Enerji Kaynaklar› Kanunu” ve “Enerji Verimlili¤i” kanun tasar›s›n›n
gözden geçirilmesi ve yeniden haz›rlanmas›; EPDK'n›n, Enerji Piyasas› Kanunu'nun ve
sektörün yeniden yap›lanmas›; ilgili tüm kamu-sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, demokratik
kitle örgütlerinin, derneklerin, do¤rudan kat›l›m›yla oluﬂturulacak “Ulusal Enerji Konseyi” ile belirlenmelidir.
– Nükleer enerji ve fosil enerji kaynaklar› yerine “Ulusal Enerji Konseyi”nce haz›rlanacak; yeterli, yerli, çevreci, temiz, sürdürülebilir, ucuz, uygun, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›n sa¤lanmas›n› amaçlayan yeni bir “Ulusal Enerji Strateji Plan›”
oluﬂturulmal›d›r.
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Frans›z La Hague santralindeki yanm›ﬂ yak›t elemanlar›n›n geri
dönüﬂümünün yap›ld›¤› Cogema tesisindeki su ç›k›ﬂ› borusu. S›v›
nükleer at›klar denize veriliyor. Bunun sonucu, sudaki radyasyon
s›n›r de¤erlerinin 3000 kat üzerine ç›k›yor.
© Pierre Gleizes/Greenpeace
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NÜKLEER LOB‹ KAPIDA...
SAKIN AÇMA!
Özgür Gürbüz

1 Referans gazetesi,
29 Ekim 2005

2000 y›l›nda 33 y›ll›k bir mücadeleden sonra rafa kald›r›lan nükleer planlar, yeniden gündeme geldi. Anlaﬂ›lan, Türkiye'nin nükleer lobiye kap›lar› sonsuza dek kapatacak cesur bir
hükümet aray›ﬂlar› devam edecek.
En son Rusya'n›n Ukrayna'n›n do¤algaz›n› kesmesiyle tekrar gündemimize girdi nükleer
enerji. Asl›nda gündemimizden neredeyse son 38 y›ld›r hiç ç›kmad›, ç›kar›lmad›. Görünen
o ki, nükleer lobinin tüm gayretlerine ra¤men, çald›klar› kap›y› yüzlerine kapatmay› beceren nükleer karﬂ›tlar›n› bir zorlu s›nav daha bekliyor. Bu defa, di¤erlerine k›yasla daha
farkl› bir s›nav olacak gibi.
Dünya, hiç yaﬂamad›¤› türde bir enerji sorunu ya da krizine do¤ru yol al›yor gibi gözüküyor. ‹nsanlar y›llard›r geciktirilen gerçeklerle yüzleﬂmek üzereler. S›n›rl› do¤al kaynaklar›n s›n›rs›z tüketimi karﬂ›lamaya yetmeyece¤i gerçe¤i belki de ilk olarak kendini enerji
baﬂl›¤› alt›nda gösterecek. As›l ilginç olan, küreselleﬂmenin etkisiyle mi bilinmez; asl›nda
kendi kaynaklar›, ak›ll› bir yönetim deste¤i ve ülke gerçekleriyle bu krizden en az etkilenebilecek olan Türkiye'de, nükleer lobinin küresel propagandas›n›n yine belirli çevreler taraf›ndan kabul görmesi. ‹klim de¤iﬂikli¤i, petrol ve do¤algaz gibi belli ülkelerin elinde
olan kaynaklar›n ileride enerji arz güvenli¤i problemine yol açaca¤› söylemiyle, AKP hükümeti ve enerji sektöründe baz› kesimleri tavlamay› baﬂaran nükleer lobiyle tekrar karﬂ›
karﬂ›yay›z. Y›llard›r kulland›klar› “nükleer santral yap›lmazsa elektriksiz kal›rs›n›z” sav›n› da bu argümanlar›n yan›na eklemek gerek tabii. Hem de 38 y›ld›r elektriksiz kal›nmamas›na ra¤men.
Tüm bu gerekçelerle nükleer santralleri Türkiye'ye dayatmak isteyen nükleer lobi hükümeti, en az›ndan Enerji Bakanl›¤›'n›, ikna etmiﬂ görünüyor. Yaklaﬂ›k 2 y›ld›r, nükleer santral
konusunda çal›ﬂt›klar›n› söyleyen hükümet yetkilileri ve biraz tutars›z olsa da verdikleri
demeçler de bunu ispatl›yor. 2006 y›l›n›n ilk iki ay› içerisinde hükümetin, kurulmas› düﬂünülen nükleer santral için uygun gördü¤ü yerleri aç›klamas› bekleniyor. Kula¤›m›za gelen
bilgiler bu yerler aras›nda, Karadeniz'den Sinop'un ve Konya-Antalya aras›nda baﬂka iki
bölgenin daha oldu¤u yönünde. Bunlardan bir tanesinin, y›llard›r ilk nükleer santral için
düﬂünülen Silifke-Akkuyu olmas› da kimse için sürpriz olmaz düﬂüncesindeyim.
Sürpriz istiyorsan›z Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler'in son aylarda yapt›¤›
aç›klamalara bakabilirsiniz. Hilmi Güler, 29 Ekim 2005'te, nükleer at›klar› satmay› planlad›klar›n› söylüyor ve ﬂöyle diyor: "Almak isteyen var. At›¤› al›p, enerjinin daha üst seviyesini kullan›yor, yeniden yeni ürünler üretiyor."1 16 Aral›k 2005'te, Türkiye Büyük Millet
Meclisi bütçe görüﬂmeleri s›ras›nda kendisine yöneltilen sorular› yan›tlayan Güler, “Japonya'da da fay hatt› var. Fay hatt› ve deprem sallanmalara yol açacaksa, nükleer denizalt› ve uçak gemileri v›z›r v›z›r geziyor. Sallant› her zaman nükleer tehlike yaratmaz”
diyor ve ekliyor: “Nükleer enerji korkulacak bir ﬂey de¤il.”
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Bunlar sizi ﬂaﬂ›rtmad›ysa Hilmi Güler'in ve AKP hükümetinin nükleer enerji maceras›na
daha yak›ndan bakmakta fayda var.
Ekim 2003
"Nükleer santrallerin kurulmas›n›n aciliyeti yoktur." (Enerji Bakan› Hilmi Güler)
Ocak 2004
"Türkiye'de enerjide, kömür, su ve yenilenebilir enerji kaynaklar›na geçece¤iz." (Enerji Bakan› Hilmi Güler)
May›s 2004
"Nükleer enerji santrallerinin kurulmas›nda ﬂartnamenin yaz›lmas› aﬂamas›na gelindi.
2020'ye kadar 2 veya 3 nükleer santral yapaca¤›z." (Enerji Bakan› Hilmi Güler)
Temmuz 2004
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, Fransa gezisi s›ras›nda 15 milyar dolarl›k nükleer ihale olas›l›¤›n› pazarl›k arac› olarak ortaya att› ve Fransa'dan Türkiye'ye “evet” oyu istedi. 70 milyon insan›n hayat› masaya yat›r›ld›. Milliyet gazetesi 21 Temmuz 2004 tarihindeki say›s›nda haberi, “Nükleer Rüﬂvet” baﬂl›¤›yla verdi.
Kas›m 2004
“4 bin 500 megavatl›k nükleer güç 2012'ye yetiﬂtirilecek.” (Enerji Bakan› Hilmi Güler)
Kas›m 2005
“5 kiﬂilik bir ailenin 50 y›ll›k nükleer enerji tüketiminde ortaya ç›kacak at›k, bir bardak
büyüklü¤ünde.” (Enerji Bakan› Hilmi Güler, TBMM bütçe görüﬂmeleri)
Ocak 2006
“Devlet özel sektör ortak çal›ﬂmas› ﬂeklinde olacak. Amac›m›z tamam›n› özel sektöre
yapt›rmak. Bu olmad›¤› zaman devlet devreye girecek. Biz bu noktada araﬂt›rmalar› yapt›k. Bu konuda cazip krediler var. Mutlaka bunu yapmam›z laz›m, yoksa so¤uk sürprizlerle karﬂ›laﬂabiliriz.” (Enerji Bakan› Hilmi Güler)
Tüm bu söylemlerin sizi öyle ya da böyle ﬂaﬂ›rtt›¤›n› düﬂünüyorum. 2012 y›l›na nükleer
santralin yetiﬂmeyece¤i gerçe¤ini ﬂu ana kadar Enerji Piyasas› Denetleme Kurulu (EPDK)
Baﬂkan› Yusuf Günay dahil birçok kiﬂi söyledi. Bu gerçek Hilmi Güler'in de kula¤›na gitmiﬂ olmal› ki, 3 Ocak'ta nükleer enerjinin 2015 y›l›nda kullan›l›r olaca¤›n› söyleyerek daha gerçekçi bir tarihten bahsetti. Tarih de¤iﬂmiﬂ olsa da çok net olan bu hükümetin nükleer santral için ilk ciddi ad›m› 2006 y›l›nda ataca¤›.
Son nükleer ihalenin iptalinden bu yana, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini de¤erlendirmek için sadece ufak ve s›n›rl› bir ad›m atan, enerji verimlili¤i konusunda ise sadece bir yasa tasar›s› haz›rlayan yeni hükümetin, yang›ndan mal kaç›r›rcas›na nükleer
enerjiye koﬂmas›n›n ard›nda ne yat›yor tam olarak bilinmiyor. Kimileri, Milli Güvenlik
Kurulu'nun nükleer bir güç olmak için yeﬂil ›ﬂ›k yakt›¤›n›, kimileri ise bunun AKP'nin kendi seçmenine ayn› Pakistan örne¤inde oldu¤u gibi bir mesaj verme niyeti taﬂ›d›¤›n› söylü-
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yorlar. Söylentilerden hangisinin do¤ru oldu¤unu kestirmek güç ama Türkiye'nin hidroelektrik kaynaklar›n›n yaln›zca % 25'ini kulland›¤›, son 7 y›l içinde sadece 3 megavatl›k
rüzgâr santrali kurdu¤u ve üretilen toplam elektri¤in en az % 18-19'unun iletim ve da¤›t›mda kayboldu¤u ülkenin gerçekleri. Bir baﬂka gerçek de, Türkiye'nin enerji gereksiniminin bilerek abart›lmas›. 2005 y›l› için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›'n›n yapt›¤› tahminlere göre enerji talebi 197 milyar kilovatsaat olmal›yd›. Gerçekleﬂen talep ise yaln›zca
145 milyar kilovatsaat. Enerji ihtiyac› ile ilgili tahminler halihaz›rda % 26 sapm›ﬂt›r ve
2020 y›l›na gelindi¤inde enerji gereksiniminin 500 milyar kilovatsaat olaca¤› tahmini
gerçekçi de¤ildir. Bu tahminler yap›l›rken Türkiye'nin enerjiyi verimli kullanarak ne kadar
enerji tasarrufu yapaca¤› da hiç hesaba kat›lmam›ﬂt›r. Halbuki, bir resmi kuruluﬂ olan ve
bakanl›¤a ba¤l› olarak çal›ﬂan Elektrik ‹ﬂleri Etüd ‹daresi bu tasarruf miktar›n› % 20-30
olarak hesapl›yor. Ama nafile! ‹ktidarda, son 40 y›lda gördüklerimiz gibi, kendi kendini
bile dinlemeyen bir hükümet var ve onlar da o çok eski “nükleer” türküsünü bu sefer yeni
bir melodiyle söyleyip duruyorlar hâlâ. Tüm hayat›mdan daha eski olan bu türkünün geçmiﬂine göz atman›n da yararl› oldu¤unu düﬂünüyorum.

38 YILLIK YILAN H‹KÂYES‹
Türkiye'nin büyük bir santral kurma projesi, ilk kez 1967-70 y›llar›nda ortaya ç›kar. 300
MW gücünde, 1977 y›l›nda devreye girmesi planlanan bir santraldir bu. Ekonomik ve politik nedenlerle bu giriﬂim sonuçland›r›lamaz. 1974 y›l›nda nükleer santral tekrar gündeme gelir ve beraberinde Akkuyu'nun (Mersin'den Alanya yönüne do¤ru 170 km) ad› da
gündeme gelir. 1983'te çal›ﬂmaya baﬂlamas› planlanan 600 MW'l›k bu proje de sonuçland›r›lamaz. Turgut Özal'›n yap-iﬂlet-devret modeli, 30 sene ömrü olan nükleer enerjiye pek
uymam›ﬂt›r. Bu arada olan olmuﬂ, Sinop'un da ad› muhtemel yerler aras›nda geçmesine
ra¤men sadece Akkuyu için lisans al›nm›ﬂt›r. Ortada ne Çevresel Etki De¤erlendirme raporu (ÇED) vard›r ne de Ecemiﬂ fay hatt›yla ilgili bir araﬂt›rma! Aradan y›llar geçmesine
ra¤men “uyan›k” hükümetlerimiz hâlâ bu lisans›n arkas›na s›¤›narak Akkuyu'yu kendilerine hedef seçmiﬂlerdir.
Her ne kadar biz Türkiye'nin nükleer santral kurma öyküsünü, 1967 y›l›na, o ilk fizibilite
etüdlerinin yap›ld›¤› tarihlere götürsek de, as›l öykü 1960 y›l›nda Çekmece Nükleer Araﬂt›rma Merkezi'nde baﬂl›yor. O y›l, Çekmece'de 1 MW gücündeki reaktörün aç›l›ﬂ› ve o devirdeki siyasal geliﬂmeler, nükleer enerji konusunun nas›l baﬂl› baﬂ›na bir politik sorun oldu¤unu ve enerji aç›¤› gibi masum bahanelerin arkas›na gizlenmeye çal›ﬂt›¤›n› göstermeye
yeter de artar bile.
Konuyu o günlere bizzat tan›k olan Prof. Dr. Tolga Yarman çok güzel özetliyor. Geçmiﬂte
ve Bugün Nükleer Enerji Tart›ﬂmas› adl› kitab›ndan aynen aktar›yorum: “ABD yönetimi,
neden acaba; ilklerden biri olarak bize, 'küçük' olmakla beraber, bir nükleer araﬂt›rma reaktörü edinmemiz olana¤›n›, o zaman (1960'da) bahﬂetti? Olay, Türkiye'de 'Jüpiter füzelerinin' konuﬂland›r›lacak olmas›n› içeren bir askeri nükleer evreyi iﬂaret ediyor. Daha o zamanlarda, Türkiye'de Sovyetler Birli¤i'ni topyekün imha edecek kadar çok nükleer silah
bulunuyor. Bu silahlar dolay›s›yla Türkiye bir 'Sovyet nükleer tehdidi' alt›na al›nm›ﬂ durumda.
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“‹ﬂte bu s›rada Amerika'dan, 'bebek” boyda bir nükleer araﬂt›rma reaktörü ediniyoruz;
ABD bize ülkemizde mevzilenmiﬂ, say›lamayacak kadar çok nükleer bombas› yan› s›ra,
küçük bir reaktör yolluyor. (...)”
“(...) ﬁu anlatt›¤›m basit denklemleri Türkiye'de o zaman, san›r›m pek kimse hayalinden
geçirmiyordur. Burada ﬂunun alt›n› önemle çizmek istiyorum; hele o zamanlar, 'siyasi' olamayan, bu arada 'askeri boyutlar' taﬂ›mayan, hiç bir 'nükleer yöneliﬂ', yoktur.”2
‹ﬂin askeri boyutu var m› yok mu tart›ﬂmalar›n› b›rak›p son tart›ﬂman›n baﬂlang›ç noktas›na geri dönersek, daha önce de aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m bu “yang›ndan mal kaç›rma” tavr›n› rahatl›kla görebiliriz. Aylardan ocak, y›llardan 2004. Ay›n 28'inde, ‹stanbul'da her y›l
tekrarlanan Enerji Forumu var. Lütfi K›rdar Sergi Saray›'nda, Hilmi Güler, AKP hükümetinin planlar›n› anlat›yor. Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n s›kça ad› geçiyor, küçük su
santrallerinden bahsediliyor. Nükleer enerjinin ad› san› yok. Aradan 3 ay geçmiyor, Hilmi
Güler, gazetecilerin sorular›n› yan›tlarken, “evet, nükleer enerji planlar›m›z aras›nda” diyor. Üç ay önce en ufak bir olas›l›ktan bile bahsedilmezken “ﬂartname”nin bitirilme aﬂamas›na geldi¤i söyleniyor. Daha sonra 2010 y›l›nda enerji aç›klar›ndan ve santrallerin bu
tarihe yetiﬂtirilmesinden bahsediliyor. Bir nükleer santralin inﬂaas›n›n, en az 8-10 y›l sürdü¤ünü; hatta bu süreler içinde bitirilemeyen santral say›s›n›n bitirilenlerden daha çok oldu¤unu bizim bakanl›¤›m›z d›ﬂ›nda herkes biliyor. Neredeyse 2 y›l sürüyor bu gerçe¤in
Say›n Hilmi Güler taraf›ndan ö¤renilmesi. Halbuki bu defa, Bakanl›k daha s›k› çal›ﬂ›yor
ve Gül Göktepe ad›nda bir han›mefendiyi, halk› bilgilendirmek için kurduklar› Nükleer
Bilgi Birimi'nin baﬂ›na bile getiriyorlar. ‹ki sene içinde, nükleer santralin inﬂaat süresi
hakk›nda hükümetin üst düzey yetkililerini bile bilgilendiremedikleri ise gayet aç›k. Ak›ll›
bir taktikle, TÜRÇEK adl› çevre kuruluﬂunun yönetimine giren ve kuruluﬂun isminden yararlanan Göktepe, s›k s›k ne kadar çevreci oldu¤unu halka anlat›yor. Halk› bilgilendirmekle görevli Göktepe, CNN Türk televizyonundaki bir program›nda ise, ne “bir nükleer
santralin ne kadara mal oldu¤una dair” sorulan soruya yan›t veriyor ne de, asl› astar› olmayan “‹sveç'in nükleer santralleri kapatma karar›ndan vazgeçti¤i” gibi bir iddiay› ortaya atmaktan çekiniyor. K›sacas›, Bilgi Birimi, tarafs›z olmas› gereken Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu'nun (TAEK) himayesinde, halk›m›z› bilgilendirme (!) çal›ﬂmalar›na devam ediyor. T›pk›, Çernobil kazas› sonras›nda yapt›klar› gibi.
Tüm bu veriler çok net olarak gösteriyor ki, yaklaﬂ›k 40 y›ld›r Türkiye'nin kap›s›n› zorlayan nükleer lobi; bazen AB'ye giriﬂte verilecek rüﬂvet, bazen çevreci nükleerci; bazen sera
gaz› art›rmay› övünülecek bir ﬂey sanan yetkililerin iklim de¤iﬂikli¤ine çözümü, bazen de
ülkeyi do¤algaza mahkum edenlerin enerjide ba¤›ms›zl›k için önerdi¤i tek seçenek olarak,
k›l›ktan k›l›¤a girerek kap›m›z› tekrar çal›yor. Bu pazarlamac›lar› çok iyi tan›yan halk›m,
kap›y› daha önce açmad›, yine açmayacak!
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