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A
NKARA - Japon-
ya’da Fukuşima
Nükleer Santra-
lW’nda yaşanan ka-
zanWn ardWndan konu

dünya gündeminde tartWşWlWyor.
TMMOB’un sempozyumunda
nükleer enerji ve sonuçlarW üzerine
değerlendirmeler yapan Dr. Helen
Caldicott, Çernobil kazasWnWn Tür-
kiye’ye etkilerini anWmsattW. Coldi-
cott, “Sizin fındıklarınızda, ka-
yısılarınızda radyasyon yıllarca
devam edecek. Çernobil kuzey
yarım küreyi etkiledi.  Küremiz
hasta. Kömür ve doğalgaz yak-
maya devam edersek hava sı-
caklığı 6 derece daha yükselecek.
İnsanların bu sıcaklıkta yaşa-
ması imkansız” diye konuştu.

Küresel Enerji PolitikalarW ve
Türkiye başlWklW 8. Enerji Sempoz-
yumu’nun son gününde Dünyada ve
Türkiye’de Nükleer Enerji Oturumu
düzenlendi.

Oturumda “Nükleer Enerji-
den Tıbbi Çıkarımlar” başlWğWyla
sunum yapan Dr. Caldicott, Türki-
ye’nin Çernobil’den ağWr şekilde
etkilendiğini anWmsattW. Caldicott, şu
değerlendirmeyi yaptW:

“Sizin fındıklarınızda, kayısı-
larınızda radyasyon yıllarca de-
vam edecek. Çernobil büyük ku-
zey yarım küreyi etkiledi. Bir çıl-
gın deney yaptı ve bu kadar insanı
zehirledi. Bu bir küresel sağlık me-
selesi. Her şeyden daha önemli.
Küresel ısınma dahil. Nükleer
savaş hariç. Küremiz hasta. Kö-
mür ve doğalgaz yakmaya devam
edersek hava sıcaklığı 6 derece
daha yükselecek. İnsanlar bu sı-
caklıkta tıbbi olarak yaşayamaz.
Bir hasta düşünün. Ona çay, kah-
ve vermeyiz değil mi? Alınan her
radyasyon dozu kanser riskini
arttırır. Radyasyon konusunda
çok dikkatli olun.”

ÇocuklarWn radyosyona 7-8 kat
daha duyarlW olduğuna dikkat çeken
Caldicott, “Japonya’da çocuklar

radyosyanun çok yoğun olduğu
bir yerde okula gidiyorlar. Rad-
yasyonun kansere dönüşme ihti-
mali yüksek” dedi.

‘Nükleer kanser makinası’
Caldiott, Türkiye’de sezyum et-

kilerinin olduğunu anlatarak, “Sez-
yum işaretlerini göremezsiniz.
Beyin kanserine yol açabilir. 600
yıl sürebilir. Kemikte kansere ne-
den olabilir. Plütonyum en teh-
likeli maddelerden bir tanesi.
Eğer ciğere solunursa 1 milyon
etkiyi yaratır ve kansere sebep
olur. Sadece yarım kilosu mil-
yonlarca insanı öldürebilir. Lö-
semiye, akciğer kanserine sebep
olur ve gelecekte sorun yaratır.
Nükleer santrallar bomba ve
kanser makinalarıdır, genetik
hastalık makinalarıdır” dedi.

Oturumda, Alternatif Nobel
Ödülü sahibi Enerji ve Nükleer Po-
litika BağWmsWz Analisti Mycle
Schneider da görüşlerini açWkladW.
Çernobil ve Fukuşima’nWn kuşak-
lar boyu etkileyebilme riski oldu-
ğuna dikkat çekerek, “1970 ve
1980’lerden sonra kapatılan re-

aktörler giderek açılan reaktör-
ler kadar önemli bir yapıya sahip
oluyor. 2011’de 10 reaktör ka-
panmış. 1980’lerin sonuna kadar
güçlü bir Fukuşima etkisi artıyor.
Son 20 yılda ise bir değişme yok”
diye konuştu. Reaktörlerin dünya-
da yayWlmWş bir durumda olmadWğWnW
söyleyen Schneider, “En çok in-
şaata sahip Çin, Hindistan ve Gü-
ney Kore. Diğer ülkelerde mak-
simum 2 inşaat bulunuyor” dedi.

Nükleer enerji ile yenilenebilir
enerjiyi karşWlaştWran Schneider,
Çin’in yenilenebilir enerjiye 54
milyar dolar yatWrWm yaptWğWnW söy-
ledi. Schneider, “Çin tüm dünya-
daki yatırımı tek başına yaptı. So-
nuç olarak rüzgar enerjisi artı-

yor. 2009-2010 yılları arasında
negatif bir durum söz konusu.
Aynı zamanda güneş enerjisinde
azalma var, nükleer enerjide dü-
şüş var. 5 nükleer enerji santra-
li kapatıldı. 2011’de bu sayının
artmasını bekliyoruz” diye ko-
nuştu.

Milyar dolar bazWndaki yatW-
rWmlarWn yenilenebilir enerji kay-
naklarWnda olduğunu dile getiren
Schneider, Orta ve Doğu Avrupa’da
yer alan rakamlarWn son 5 yWlda de-
ğiştiğini kaydetti. Schneider, “Ge-
leneksel yatırımlar Batı Avru-
pa’da daha önce başlamış ve son
birkaç yılda azalmaya gitmiş.
Şu an 11 tane nükleer enerji
santrali var” diye konuştu.

NÜKLEER, DOĞALGAZ, PETROL VE KÖMÜR TÜKETİMİNİN SONUÇLARI

‘Kuzey yarımküre hasta’

Schneider, sunumunda, büyük
ülkelerin enerji yatWrWmlarWnW da
şöyle anlattW:

Çin: Nükleer enerjiye ol-
dukça fazla yatWrWm yapan bir
ülke olarak biliyoruz. Ancak şu
an nükleer enerjiye yatWrWmW ve
mevcut reaktör üretimini dur-
durdu. Rüzgar enerjisine 2 katW
yatWrWm yapWyor. Rüzgar enerji-
si kapasitesi 4 kat arttW.

ABD: Fukuşima öncesine
göre enerji politikasW çok de-
ğişmedi. 2 tane nükleer projeden
çekildi. 450 milyar kayWp yatW-
rWm olarak düşünebilir.

Almanya: Yeni yatWrWm yap-
mWyor. Siemens firmasWnW  düşü-
nürsek onlar da yatWrWmlarWnW çek-
miş oldu. Küçük akWllW sistemler
üzerine yatWrWm yapWlWyor.

Fransa: Gelecek mayWsta
yeni bir hükümetin iş başWna gel-
mesi beklyeniyor Yeni hükü-
metin nükleer enerji payWnW dü-
şürmesini bekliyoruz.

Schneider, geçtiğimiz Ha-
ziran ayWnda yapWlan ve “Nük-
leer enerjiye devam edilsin mi
edilmesin mi?” sorusunun so-
rulduğu anket sonuçlarW hak-
kWnda da bilgi verdi. Schneider,
“Burada şunu görmek ilginç
oldu. Türkiye’de yalnızca yüz-
de 24 ‘edilmesin’ yanıtını ver-
di” dedi. Fransa’da ise halkWn
yüzde 75’inin nükleer enerjiye
“hayır” dediğini belirten
Schneider, “Nükleer enerji,
dünyada enerjinin yüzde
30’unu oluşturuyor. Bu sene
bu oran düşücektir” diye ko-
nuştu.

Büyük
ülkelerin

enerji
yatırımları

Steve Thomas ise Fukuşima’nWn birçok değişikliğe neden olduğunu söyleyerek, “Çer-
nobil’den sonra diğer kazanın nükleer endüstrini öldürmesi kaçınılmazdı” dedi.
Birçok ülkenin nükleeri araştWrdWğWnW ancak birkaçWnWn siparişnin  döndüğünü anlatan

Thomas, şu sorularW sWraladW:
“Fukuşima bir başka başarısızlığa uğramış nükleer canlanma için uygun bir ba-

hanedir. Gerçek problemler tekno-ekonomik ama eğer biz nükleeri bırakırsak, iş-
leyecek seçeneklerin takibi için yeterince kaynak olacak mı? Almanya alternatifler

için bir test olacak mı? Özellikle verimlilikte boşluğu dolduracak mı? Nükleer pa-
zarların ve sağlayıcıların merkezi batıdan taşınıyor. Bu güvenlik ve çoğalma

standartlarını koruyacak mı?”
Thomas, “Fukuşima felaketi her şeyi değiştirir. Çernobil’den sonra

bir nükleer felaketi kaldıramayız. Çernobil eski çürümekte olan bir sant-
raldi. Fukuşima’ya baktığımızda daha ağır bir felaket oldu” dedi. �

‘Kuzey yarımküre hasta’

‘Fukuşima değişimin başlangıcı’
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