
O
bama yönetiminin,
Amerika’yT daha temiz
enerji kaynaklarTna doğru
yönlendirmeye çalTşTrken,
yeni kuşak nükleer reaktör

sahalarTnTn tehlikeli öyküsünü de akTlda
tutmasT iyi olacaktTr.

Dört yTl süren inşaattan, kayTt altTna
alTnmTş binlerce kusur ve yetersizlikten
sonra, Finlandiya Olkiluoto’daki reaktörün
maliyeti, en az yüzde 50 arttT. Fin adasTnTn
üzerine inşa edilen bu muazzam elektrik
santrali, güya Nükleer Rönesans’Tn vitrini
olacaktT. Şimdiye kadar inşa edilmiş en
güçlü santral olan bu merkez, modüler
tasarTmT dolayTsTyla daha hTzlT bitirilecek
ve daha ucuza gelecekti. Tabii, daha da
güvenli olacaktT.

Reaktör normalde bu yaz
bitirilecekken,
inşaatT üstlenen
FransTz şirket Areva
ve sipariş eden
hizmet kuruluşu,
santral ne zaman
çalTşmaya
başlayacağTna
ilişkin tahminler
yapmaya artTk pek
hevesli
görünmüyorlar.

EDF Grubu ve
Maryland merkezli
bir hizmet kuruluşu
olan Constellation
Energy’nin ortak
şirketi olan UniStar
Nükleer Enerji’nin
BaşkanT Michael J.
Wallace, yeni
reaktörlerin “yer
halısından duvar
kağıdına” kadar
standardize edileceğini tekrar tekrar
söylemişti.

Nihayetinde diyordu ki: “Bu
standardizasyon kayda değer
tasarruflar sağlayacaktır.”

Fakat deneyimler de açTkça ortaya
koyuyor ki, bu yeni reaktörlerin yapTmT,
bir kuşak öncesiyle karşTlaştTrTldTğTnda ne
o kadar kolay ne de o kadar ucuz.

ABD’de Florida ve Georgia eyaletleri,
yasalarTnda kimi değişikliklere giderek,
elektrik fiyatlarTnT arttTrdT, böylece daha
inşaat başlamadan gelecekteki nükleer
santral yapTmTna tüketicilerin kTsmi destek
vermesi sağlandT.

2003 yTlTnda nükleer enerjinin
geleceğine ilişkin çok etkili olmuş bir
raporun da yazarlarTndan olan
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
Ekonomi Profesörü Paul L. Joskow,

“Bazı ABD’li şirketler Finlandiya’daki
durum ve burada yapılan yatırımın
büyüklüğü karşısında dehşet içinde
kaldılar” diyerek ekliyor: “Yeni nükleer
reaktörlerin işe başlaması, çoğu insanın
tahmin ettiğinden çok çok daha geç
olacak.”

Bir enerji analisti ve nükleer endüstri
eleştirmeni olan Mycle Schneider’Tn
Alman Hükümeti için hazTrladTğT analize
göre, dünya çapTnda inşa edilmekte olan
45 reaktörün 22’sinde gecikmeler yaşandT.
Schneider, bunlardan 9 tanesinin resmi bir
açTlTş tarihi olmadTğTnT ekliyor.

Bu inşaatlarTn çoğu, güçlü merkezi
hükümetlerin nükleer enerjiyi bir ulusal
öncelik haline getirdiği Çin ve Rusya gibi
ülkelerde sürdürülmektedir. Hindistan da
nükleer enerjiyi, kendi kendine yeterliliğe
yönelik ulusal bir güdünün parçasT olarak
görüyor ve bu sTralar ithal uranyuma olan
bağTmlTlTğTnT azaltmak için yeni nükleer

teknolojiler arTyor.
ABD elektriğinin

beşte birini 104
reaktörden oluşan bir
filoyla karşTlTyor,
bunlarTn çoğu
1960’larda ve 70’lerde
üretilmiş. Düzenli
üretim konusunda,
Washington’daki
Nükleer Düzenleme
Komisyonu, bir dizi
tasarTma onay vermek
için sanayi ile birlikte
çalTştT. Yine de
Toshiba’nTn bir birimi
olan
Westhinghouse’un
ürettiği en gelişkin
modelin
sertifikalandTrTlmasTna
ilişkin takvim, ürünün
yolcu uçaklarTna karşT
dayanTklTlTğT
konusundaki bir

gözden geçirme nedeniyle ertelendi.
Nükleer Düzenleme Komisyonu,

Finlandiya’da inşa halinde olan EPR
tasarTmTnT Amerikan piyasasT için henüz
onaylamadT.

Bu ay Birleşik Devletler Enerji Birimi,
kredi garantisi almaya yetkin dört reaktör
projesini içeren kTsa bir liste yayTmladT.
Kongre, 2005 Enerji Bütçesi’nde 18.5
milyar dolar kaynak sağlamTştT, ama
sanayinin 50 milyar dolarlTk ek kredi
talebine yönelik beklentisi, Başkan
Obama’nTn ekonomik canlandTrma
paketini açTklamasT ile sona erdi.

Sanayi, para toplama konusunda
eyaletlerden yardTm almakta daha fazla
başarT sağladT. Bu yTl yetkililer, Florida
Power&Light adlT şirketin dört yeni
reaktörün finanse edilmesi için

milyonlarca müşteriye ayda birkaç dolar
fazla fatura edilmesine izin verdi. Georgia
Power’Tn müşterileri, çalTşmaya 2016
yTlTnda ya da daha sonra başlayacağT
tahmin edilen iki reaktörün masraflarT için
2011 yTlTnda ortalama ayda 1.30 dolar
daha fazla ödeyecek, bu rakam 2017’de
9.10 dolara çTkacak.

Ama direniş de büyüyor. Nisan ayTnda
Missouri Eyaleti parlamenterleri yapTm
öncesi faizlerindeki artTşa karşT çTktT ve
eyaletin en büyük elektrik şirketi olan
Ameren UE’yi reaktör projesini askTya
almasT için zorladT. Söz konusu reaktör
Areva’nTn Finlandiya’daki reaktörünün 6
milyar dolarlTk bir kopyasT olacaktT.

Çoğunluğuna FransTz devletinin sahip
olduğu bir şirketler grubu olan Areva, bu
ülkenin nükleer tesis yapTm
deneyimlerinin bir mirasçTsT. Fransa
enerjisinin yüzde 80’ini, 58 nükleer
reaktörden karşTlTyor. Ama Fransa da
1999’dan beri yeni bir reaktör yapmTyor.

1990’larda Alman ortaklTğTyla Avrupa
BasTnçlT Reaktörü (EPR) denilen güncel
bir santralin tasarlanmasTnTn ardTndan,
FransTzlar bunu kendi evlerinde satmakta
zorlandTlar çünkü hem doygun bir enerji
piyasasT vardT hem de o zaman koalisyon
hükümetinde olan Yeşil Parti üyeleri
muhalefet ediyordu.

DolayTsTyla Areva, kamu şirketlerinin
ve kağTt üreten enerji yoğun sanayinin,
15 yTldTr nükleer enerji için lobi
yaptTğT Finlandiya’ya döndü. Proje
başlangTçta 4 milyar dolar
bütçeliydi ve bir Finlandiya
kamu şirketi olan
Teollisuuden Voima, Kyoto
Sözleşmesi kapsamTnda
sera gazT hedeflerine
ulaşmasTna yardTm etmek
için reaktörün zamanTnda
hazTr olacağTna, Areva
ise burada üretilen
elektriğin, doğalgaz
santrallerinden daha ucuz
olacağTna dair söz verdi.
Areva ayrTca modelinin
1.600 megavat olacağTnT
yani Finlandiya’nTn güç
ihtiyacTnTn yüzde 10’unu
karşTlayacağTnT söyledi.

İlk ciddi sorunlar
reaktör binasTnTn temelini
teşkil edecek geniş beton
plaka konusunda çTktT.
Ülkenin Radyasyon ve
Nükleer Güvenlik Otoritesi bu
plakayT çok gözenekli ve
korozyona eğilimli buldu.
Yetkililer çelik konteynTrTn
yanlTş yerlerinden delikler açan
deneyimsiz müteahhitlerle
çalTştTğT için Areva’yT
suçladTlar.

Areva yeni bir reaktörün fiyatTnTn
bugün 6 milyar Avroya ya da 8 milyar
dolara kadar çTkabileceğini kabul etmiş
durumda. Bu rakam Finlilerin önerdiğinin
iki katTdTr. Areva geçen yTlki karlarTnda
keskin bir düşüş yaşadTğTnT duyurdu ve
bunun suçlusu olarak da projeden
kaybettiği paralarT gösterdi.

New York, Morgan Stanley’deki
küresel bir hizmet ve enerji grubunun
yöneticisi olan Caren Byrd, tüm bu
sorunlarTn üzerine bir de ekonomik
durgunluk, enerji talebinde düşme, sTkT
kredilendirme ve geleceği belirsiz
politikalar geldiğine dikkat çekerek, “Yeni
nükleerin maliyetine ilişkin uyarı
ışıkları bir sene öncekinden çok daha
parlak yanıyor” diyor.

Olkiluoto en azTndan jeolojik olarak
stabil bir saha. Çin ya da Birleşik Devletler
gibi yerlerdeki deprem riskleri veya
kasTrga tehdidi, bu reaktörlerin başka bir
yere yapTlmasTnTn ne kadar da zor olacağT
gösteriyor. �

* The New York Times’<n 28 May<s
2009 tarihli say<s<ndan
k<salt<larak çevrilmiştir.

James KANTER
Gazeteci

BATI’NIN YENİ TÜRKİYE POLİTİKASI
Erol MANİSALI

Nükleer Rönesans,
Finlandiya’da zora giriyor

ABD’de Florida ve
Georgia eyaletleri,
yasalarında kimi

değişikliklere giderek,
elektrik fiyatlarını

arttırdı, böylece daha
inşaat başlamadan
gelecekteki nükleer

santral yapımına
tüketicilerin kısmi

destek vermesi
sağlandı.
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