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Greenpeace olarak yıllardır hem nükleer enerji şirketlerine hem de bu şirketleri 
destekleyen hükümetlere karşı kampanyalar yürütüyor; tüm nükleer reaktörlerin kirli, 
tehlikeli ve gereksiz olduğunu söylüyoruz.   

Nükleer reaktörlere sahip olan ülkeler vatandaşlarını gereksiz risk ve maliyetlere maruz 
bırakıyor. Ciddi bir nükleer kaza insanları oldukça geniş bir alanda tehdit ediyor. Bir kazayı 
kontrol altına almanın ve son derece tehlikeli olan nükleer tesisleri temizleyip devreden 
çıkartmanın beraberinde getirdiği yüksek maliyetler vergi mükellefi olan bireyler tarafından 
ödenmek durumunda kalıyor. Yani adaletsiz küresel sistem nükleer endüstrisini felaketlerin 
maliyetlerinden koruyor, insanlar açısından ise riski artırıyor. Ayrıca mağdurların zararını 
karşılamak da şirketlere değil, bu sistem altında adil muamele görmeyen vergi mükellefi 
olan bireylere düşüyor. 

Greenpeace olarak nükleer enerji şirketlerine karşı oldukça geniş bir kampanya 
yürütüyoruz. Bu kampanya kapsamında Fransız şirketi Areva tarafından hazırlanan 
EPR (European Pressurised Reactor)’nin dizayn, güvenlik ve maliyetler açısından sorun 
teşkil ettiğinin altını çizdik, zira Areva’nın Finlandiya ve Fransa’daki EPR reaktörleri ciddi 
aksaklıklar, şişen maliyetler ve süre aşımları ile kontrolden çıkmış durumda. 

Nükleer atık olarak işlem gören kullanılmış yakıtların yeniden işlenmesi sürecinde 
Japonya’daki Rokkashomura tesisinde alınan tedbirlerin yetersizliğine dikkat çektik; 
Fransa’nın Rusya’ya nükleer atıklarını ihraç etmesi konusundaki endişelerimizi dile 
getirdik; Almanya ve Fransa arasındaki nükleer atık gemilerine dair korkularımızı 
dillendirdik.  

2011 yılının Mart ayında yaşanan Fukuşima felaketinden etkilenenlere tazminat ödemesi 
için GE, Toshiba ve Hitachi’ye karşı bir kampanya başlattık. Hatırlatmak gerekirse, bu üç 
şirket de Fukuşima’da tasarım yetersizliği felakete yol açan reaktörler inşa etti ama tek 
kuruş bile tazminat ödemedi, fatura yerel halka kesildi.

Avrupa’da (Rusya dışında) milyonlarca savunmasız insanın yaşam alanının ortasında 
faaliyet gösteren 151 nükleer reaktörün taşıdığı tehlikeleri işaret ettik. Bu reaktörlerin 
yarısından fazlası 30 yaşın üzerinde. Ama çoğu Avrupa hükümeti bu eski ve zayıf nükleer 
reaktörlerin bazılarının ömrünü uzatmaya çalışarak vatandaşlarını daha büyük risklere 
maruz bırakıyor.   

Greenpeace nükleer enerjinin güvenli bir alternatifi olarak etkin enerji verimliliği 
politikalarını ve yenilenebilir enerji gelişimini destekliyor.  
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Rus Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom küresel nükleer endüstrisinin düşüş grafiğine rağmen, hem yurt 
içinde hem de yurt dışında faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor.1 Rosatom yolsuzluk, nükleer reaktörlerin 
güvenlik ve kalite kontrol standartları, nükleer santrallerin inşa edilmesi ve faaliyete sokulması konusundaki 
yeterliliği, finansman projeleri için geliştirilen modeller gibi konu başlıklarında endişelere yol açan tartışmalı bir iş 
ortağı; aynı zamanda inşaatı belirlenen zamanda ve bütçede tamamlamak konusunda sıkıntı yaşayan bir şirket. 

Rosatom bu raporun odak noktası olsa da Greenpeace diğer nükleer enerji şirketlerine karşı da geniş ölçekli 
kampanyalar yürütmeye devam ediyor. Fransa’daki Areva, ABD’deki General Electric (GE), Kanada’daki 
Kanada Atom Enerjisi Limited Şirketi (AECL), Japonya’daki Toshiba ve Hitachi şirketlerinin reaktörlerinin 
risklerinin altını çiziyor; bunun yanı sıra Güney Kore, Hindistan, Türkiye ve Avrupa’daki pek çok reaktör 
konusundaki riskleri dile getiriyor. Ayrıca tehlikeli nükleer enerjiyi teşvik edip geliştirerek vatandaşlarını risk altına 
sokan ülkelerin nükleer politikaları ile mücadele ediyor.  

Nükleer enerjinin eski, pahalı ve geri kalmış bir seçenek haline geldiği; güneş ve rüzgar enerjisi gibi modern, 
güvenli, temiz ve düşük maliyetli yenilenebilir enerji alternatifleriyle rekabet ettiği bir zamanda Rosatom yurt dışı 
siparişlerinin hacmini gözle görülür ölçüde artırıyor.  

Rosatom son zamanlarda nükleer devletlere proje ihale ederek yurt dışı portföyünü genişletmiş olsa da  
genişleme hayalinin tam ortasında “Yap-Sahiplen-İşlet” (Build-Own-Operate - YSİ) adını taşıyan yeni bir ticari 
model var. Bu model doğrultusunda Rosatom bir nükleer projenin tüm inşa ve faaliyet aşamalarına katılmayı 
öneriyor. Yani bu modele göre Rosatom bir nükleer santrali hem finanse ediyor hem işletiyor hem de sahibi 
oluyor. Teorik olarak bu model bir nükleer reaktörün faaliyetini ve bakımını desteklemek için yeterli bilgiye ve alt 
yapıya sahip olmayan bir ulusun nükleer devlet olmasına imkan veriyor. 

Rosatom’un geçmiş performansları “Yap-Sahiplen-İşlet” modelinin yabancı müşteriler için ideal bir düzenleme 
olmadığını gösteriyor. Bir iş ortağı olarak Rosatom hakkındaki endişeler ve diğer ülkelerdeki reaktörlerinde 
üretilen kullanılmış yakıtları geri almak için bu model altında sunduğu fırsatları kapsayan riskler Rosatom ile 
nükleer işbirliği yapmayı düşünen her ülke için kırmızı alarm niteliği taşıyor. 

Buna ek olarak, bu model nükleer reaktörleri işletmek konunda Rosatom’a bağımlılığı artırmakla kalmıyor, aynı 
zamanda ithal uranyuma ona bağlılığı da artırıyor.2 Ülkeler bu işbirliği ile enerji bağımsızlığı ve güvenliği elde 
etmek yerine, tam tersi bir yöne gitmeye başlıyor.  

Rusya Federasyonu 1991 yılında kurulduğunda hem sivil hem de askeri programlar için aynı şirketlere 
sorumluluk yükleyen eski Sovyet Birliği’nin nükleer programını devraldı. Bu devir gizlilik kültürünü ve belli başlı 
güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi. Sovyet Birliği’nin dağılmasından sonra yaşanan kargaşa yolsuzlukla 
sonuçlandı. Rosatom oldukça yeni bir oluşum ama hem Sovyet hem de Sovyet sonrası devlet nükleer 
şirketlerinin devamı niteliğinde. 

ÖZET 
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Bazı şeyler hiç şüphesiz aynı kaldı. Rosatom’dan önceki şirketlerden biri dünya tarihindeki en kötü nükleer 
felaketi gördü. Rosatom, Çernobil faciasından ders aldığını ve reaktörlerin güvenliğini artırdığını iddia etse de 
Sovyet dönemine ait reaktörleri işletmeye devam ediyor; üstelik Sovyet hükümeti zamanında inşası başlayan 
üç reaktörün inşasını da tamamladı. Hem bu eski reaktörlerin güvenliği ve tasarımı hem de yeni tasarımların 
güvenliği Rosatom’a yolsuzluk ve kalite kontrol konusunda duyulan endişeleri daha da artırıyor. Rosatom 
aynı zamanda yurt dışındaki reaktör inşa projelerini zamanında ve belirlenen bütçe dahilinde teslim etmek 
konusunda da sürekli bir şekilde başarısızlık gösteriyor, bununla birlikte genişleme adına yaptığı kendi projelerini 
gerçekleştirmek konusunda da sıkıntı yaşıyor.          

Rosatom Rusya hükümetinden hatırı sayılır ölçüde mali destek almasına rağmen, finans analistleri 
Rosatom’un “Yap-Sahiplen-İşlet” modeli altındaki yurt dışı genişleme planı için finansal olarak desteklenip 
desteklenemeyeceği konusunda kuşkucu3 bir tavır sergiliyor. Bununla birlikte diğer ülkelerin, 2014 yılında 
Macaristan’ın bu Rusya devlet şirketiyle imzaladığı anlaşmaya benzer anlaşmalarla, nükleer bir işbirliğini kabul 
etmesi durumunda, yabancı hükümetlerin ve vergi mükellefi olan bireylerin ağır sorumluluklar, finansal riskler ve 
bütçe aşımları gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağı da konuşuluyor.  

Dahası, Rosatom’un “yurt dışındaki reaktörlerinden yüksek radyoaktif içeren kullanılmış yakıtları geri alıp yeniden 
işleme önerisi” bir türlü çözülemeyen nükleer atık sorununa bir çözüm gibi gösterilmeye çalışılsa da; bu öneri 
atık sorununa bir çözüm sağlamaktan çok uzakta. Radyoaktif atıkların bir yerden diğer bir yere nakledilmeden 
önce yıllarca soğutulması gerektiğinden, bu öneri alan içinde hala risk barındırıyor. Nükleer atıkların nakliyesi rota 
üzerindeki toplumları tehlikeye atacak, Rusya’daki en son yeniden işleme süreci ise çok daha büyük miktarlarda 
radyoaktif atık oluşmasına sebep olacak. 

“Yeniden işleme” işlemi reaktör derecesindeki silah yapımında kullanılabilen plütonyumdan nükleer bomba 
yapılması ve yayılması riskini artırdığı için ABD gibi bazı ülkeler tarafından kabul görmüyor. Rusya Federasyonu 
yeniden işlenen atıkların hızlı üretken reaktör programı için kullanılacağını iddia ediyor ama bu iddianın tıpkı 
başka ülkelerdeki benzer programlar gibi başarısızlıktan öteye gidemeyeceği aşikar. Bununla birlikte Rusya 
hükümeti reaktör derecesindeki silah yapımında kullanılabilen plütonyum konusunda dünyanın en geniş stoğuna 
sahip.4

Rosatom’un yurt dışındaki kullanılmış yakıtları yeniden işleme önerisi Rusya’nın nerede kullanılacağı belli 
olmayan tehlikeli plütonyum stoğunu artırmaktan başka bir şeye yaramayacaktı. Sonunda Rosatom yeniden 
işlenerek üretilen radyoaktif atıkların menşe ülkeye geri gönderilmesine imkan tanıyan bir yasal boşluktan5 
yararlandı, böylece ortaya Rosatom ile yeniden işleme anlaşması yapan ülkelerin kaçınmak isteyeceği bir sorun 
çıkmış oldu.    

Özetle, Rosatom potansiyel bir iş ortağı olarak finansal konulardan performansa ve güvenliğe uzanan geniş bir 
yelpazede rahatsız edici ve çok önemli sorunları da beraberinde getiriyor. 
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Rusya’nın 
en ölümcül 
nükleer döküm 
alanlarından biri 
olan Muslyumovo 
kasabasındaki 
evler.  
© Denis Sinyakov 
/Greenpeace



7

ROSATOM RİSKLERİ
RUS DEVLET NÜKLEER ENERJİ ŞİRKETİ’NİN SORUNLU GEÇMİŞİ  

Rusya	Federasyonu	1991	yılında	kurulduğunda	1940’lı	yıllarda	Sovyet	Birliği	
tarafından	faaliyete	geçirilen	nükleer	programı	da	devraldı.	Rusya	Devlet	Nükleer	
Enerji	Şirketi	(Rosatom)	bu	program	doğrultusunda	2000’li	yılların	ortalarından	beri	
Rusya’nın	hem	askeri	hem	de	sivil	iç	nükleer	programını	kontrol	ediyor.		

Rusya ve Rosatom askeri nükleer program ile elektrik 
üretmek için kullanılan nükleer gücü aynı anda elinde 
tutan gizemli bir nükleer imparatorluğa sahip.6 Nükleer 
tesislerden, alt yapıdan, kapalı alanlardan, yüz binlerce 
çalışandan oluşan ve onlarca yıllık yatırımın ürünü olan 
bu imparatorluk ülkenin geniş bir alanına yayılıyor.   

Rosatom dünyanın en tehlikelileri arasında yer aldığı 
kanıtlanan nükleer reaktörlerden bazılarını işletiyor.7 Şu 
anda inşa halinde olan dokuz reaktörün üçünün inşası 
1991 öncesi Sovyet döneminde, geri kalan altısının 
inşası ise 2007’de ve sonrasında başladı.8 Rusya’nın 
Rosatom üzerinden planladığı en önemli merkezi 
strateji tüm dünyada ihalelere katılarak ve bazen orijinal 
yatırımcılarının ilgisini kaybeden mevcut programları 
devralarak kendini uluslararası anlamdaki ana tedarikçi 
olarak konumlandırmak.9 

Rosatom ile temas halinde olan ya da anlaşma imzalayan ülkeler geçmişinde ciddi kazalar bulunan bir nükleer 
programla işbirliği içine giriyor. Bu kazalar arasında en çarpıcı olanı 1986 yılında Ukrayna’da yaşanan Çernobil 
faciasıydı. 

Bu kazanın politik, toplumsal, çevresel ve ekonomik etkileri öyle büyüktü ki Sovyet Birliği’nin son lideri Mihail 
Gorbaçov Çernobil faciasını Sovyet Birliği’nin dağılmasının gerçek nedeni olarak tanımladı.10 İnsani ve çevresel 
sonuçların yanı sıra, kaza yüz milyarlarca dolara mal oldu.11  

Çernobil’in maliyeti nükleer enerji programlarına sahip ülkelere şaşırtıcı gelebilir ama gelmemeli. Bir nükleer 
kazanın maliyetinin bu denli yüksek olduğu nükleer gücün ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri biliniyordu.12 
Nükleer gücü desteklemeyi taahhüt eden Batı hükümetleri nükleer büyümeyi13 teşvik edici tedbir ve 
sübvansiyonları planlayınca, nükleer kazalarla ilişkili finansal riskin çoğu dışa vurulmuş oldu. 

Rosatom dünyanın en 
tehlikelileri arasında yer 
aldığı kanıtlanan nükleer 
reaktörlerden bazılarını 
işletiyor. Şu anda inşa 
halindeki dokuz reaktörün 
üçünün inşası 1991 öncesi 
Sovyet döneminde, geri 
kalan altısının inşası ise 
2007’de ve sonrasında 
başladı.

GİRİŞ 
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1986 Çernobil faciası büyük bir nükleer kazanın devasa büyüklükteki çevresel ve ekonomik sonuçlarını 
ortaya çıkardı. Yaşanan felaket nükleer endüstrisinin gelecekteki gelişimi için önemli bir darbe niteliğindeydi. 
Çernobil’den sonra büyük kısmı Asya’nın hızlı büyüyen ekonomilerinde olmak üzere birkaç yeni reaktör projesi 
inşa edilirken, nükleer endüstrisi daha çok mevcut nükleer reaktör filosunu işletmeye odaklandı.14 

Birbirini izleyen Rus hükümetleri ise bunun aksine 
hem yurt içinde hem de yurt dışında nükleer enerjinin 
genişlemesini teşvik ediyor. Rusya, Rosatom’un 
devasa nükleer altyapısı üzerinden hem Sovyet 
döneminden kalma nükleer reaktörleri işletmeye 
devam ediyor hem de yeni reaktörler inşa ediyor. Son 
10 sene içinde hükümet iç nükleer güç programını 
önemli ölçüde artırmak konusundaki isteğini sıklıkla dile getirdi. Ayrıca Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki yabancı 
bağlantılarını güvence altına alarak, küresel nükleer endüstrisi üzerindeki etkisini artırma arzusunu da ifade etti.  

Rusya’nın bu genişleme çabası Batı’daki nükleer ülkelerinde yansıma buldu ve son 10 buçuk yıl içinde büyük 
ölçekli bir nükleer büyüme içeren “nükleer rönesans” fikri teşvik edilmeye başlandı. Gerçek şu ki öngörülen bu 
rönesans nükleer bir başarısızlığa dönüştü.15 

Nükleer endüstrisi Fukuşima felaketinin yaşandığı 2011 yılından önce de düşüşteydi.16 Etkileri hala süren 
Fukuşima Daiçi felaketi nükleer enerjinin büyük insani, çevresel ve ekonomik bedellerini bir kez daha gözler 
önüne serdi. Bunun yanı sıra maliyetler, güvenlik ve yaşlı reaktörlerle ilgili konular gibi diğer etkenler de nükleer 
endüstrisindeki krizin artmasına sebep oldu. Ayrıca çok daha hızlı ve düşük maliyetlere17 kurulabilen yenilenebilir 
enerjinin gelişimi ve maliyetler açısından giderek artan rekabet gücü nükleer enerjinin temelini çürüttü. Dünya 
Nükleer Endüstrisi Durum Raporu’nun 2013 baskısı bu düşüşün ne kadar derin olduğunu gösteriyor; nükleer 
enerjinin küresel enerji tedarikinde payı düşmeye devam ediyor.18 Örneğin dünya çapında nükleer santrallerden 
üretilen elektrik oranı 2011 yılındaki %4’lük rekor düşüşe ek olarak, 2012 yılında tarihi bir şekilde %/7’lik bir 
düşüş gösterdi.19  

Nükleer enerjinin düşüş göstermesi ve Batı’daki büyümenin hızının kesilmesi Batılı tedarikçilerin nükleer santral 
inşa etme ve işletme yeteneğini gözle görülür şekilde sarsıntıya uğrattı. Temelín santralindeki büyüme için 
ihaleye katılan aralarında Westinghouse, Areva ve Rosatom’un da bulunduğu adayları değerlendirmekle görevli 
olan Çek Cumhuriyeti enerji temsilcisi Václav Bartuška bu teknik uzmanlık kaybını şu şekilde özetledi: 

“Adayların hepsinin inşaat alanlarını ziyaret ettim. Dünyadaki nükleer endüstrisinin, yıllardır yaşadığı 
düşüşe karşı atağa geçmenin yollarını aramak için gösterdiği çaba dikkat çekici. Yine de sektörün güçsüz 
tarafları ortada. Mavi yakalı işçilerin yetersizliği bir yana, valfler ve bağlantı parçalarının kurulumu ve 
kaynak konusunda uzmanlaşmış işçiler ile her seviyedeki proje yöneticileri açısından da eksikler var. Ama 
reaktörün devreye alınmasını ve şebekeye bağlantısının yapılmasını sağlayan uzmanların eksikliği çok daha 
büyük. 

Santrallerdeki ikinci nesil reaktörlerin yaşı oldukça fazla (2000-2001 yılında başlatılan Temelin 1 ve 2, 
AB’deki en yeni reaktörler olma özelliğini taşıyor; dünyadaki 437 reaktörün çoğunluğu 30 yaşından büyük, 
AB’deki 143 reaktörün ortalama yaşı ise çok daha yüksek). Üçüncü nesil reaktörleri olan enerji santralleri 
ise yaşlı olanlardan farklı. Bu santrallerde reaktörün kendisi nispeten az değişiyor ama kontrol ve güvenlik 
sistemleri, sensörler ve bilgisayarlar on yıllarca yıllık büyük bir değişim geçiriyor.”20   

Öngörülen nükleer 
rönesans nükleer bir 
başarısızlığa dönüştü. 
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Nükleer enerjinin tersine, yenilenebilir enerji gelişimi hem kapasite hem de nesil olarak hızla büyümeye devam 
ediyor. Dünyanın dört büyük ekonomisinden üçü Çin, Almanya ve Japonya’nın yanı sıra Hindistan da artık 
nükleer enerjiye kıyasla yenilenebilir enerjiden daha fazla elektrik üretiyor. Çin bu yatırımı nükleer enerjiyi 
büyüten birkaç ülkeden biri olmasına rağmen yapıyor.21 2012’de rüzgar enerjisi neredeyse 500 teravat/saat 
(TWh) elektrik üretirken; güneş enerjisi 2000 yılında 100 terevat/saatten fazla elektrik üretti.22 Yenilenebilir enerji 
alternatifleri tedarik payını artırmaya devam ederken, nükleer enerji 100 terevat/saatten az elektrik üreterek ciddi 
bir gerileme yaşadı.23 2012 yılında Çin ve Hindistan ilk defa nükleer enerjiye kıyasla rüzgardan daha çok elektrik 
üretti. Aynı zamanda Çin’in güneşten elektrik üretimi bir yıl içinde %400 oranında artış gösterdi.24          

Nükleer enerji küresel olarak büyük ölçüde düşüş gösterirken Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Rusya 
gibi uluslar yeni reaktörler inşa etmek için yurt içi projelerini ilerletiyor. 

Rosatom’un uluslararası nükleer ticaretini büyütme gayretleri ile ortaya çıkan sorun son derece önemli ve ciddi; 
bu durumda Rus devleti tarafından desteklenen bu şirketle iş ortaklığı yapmak akıllıca bir tercih mi?  

Bu Greenpeace raporu işte bu soruya yanıt bulmak için Rosatom’un faaliyetlerinin üç kritik alanını mercek 
altına alıyor. Bu inceleme Greenpeace’in Westinghouse ve Areva gibi farklı ülkelerdeki nükleer tedarikçi ve 
operatörlerle ilgili analizleriyle benzer özellikler taşıyor. 

Raporun ilk bölümünde Rosatom’un yasal çerçevesi inceleniyor. Rosatom tarafından şu anda yürütülen nükleer 
programlar Stalin dönemindeki Sovyet Birliği’nin Halk Komiserliği Konseyi tarafından başlatıldı. Bu konsey 
daha sonra bir bakanlık haline geldi ve sonunda bir devlet kurumu olarak mevcut yasal statüsünü kazandı. Bu 
rapor aynı zamanda nükleer silah ve nükleer enerji endüstrilerinin tek bir oluşumda birleşmesiyle ortaya çıkan 
zorluklara, çıkar çatışmalarına ve kurumun gizlilik gibi kültürel konularına mercek tutuyor. 

Bu rapor bunlara ek olarak, Rosatom’un, kendine fon sağlamak için federal paraya gereksinim duyan ve şirketin 
iş etkinliğinden kâr elde eden finansal modelinin etkilerini de inceliyor. 

İkinci bölümde ise Rosatom’un operasyonel modelinin (nükleer güvenlikle ilgili sorunlar, yolsuzluk, nükleer 
atıkların zayıf idaresi, şirketin nükleer atık ithalat anlaşmalarıyla nükleer bomba yapımının yaygınlaşması riski 
gibi) zayıf taraflarını ortaya çıkarıyor. Rosatom’un sistemindeki bu zayıf tarafların sebep olduğu sorunları ve ağır 
tehlikeleri örneklerle açıklıyor. 

Son bölümde ise Rosatom’un uluslararası faaliyetlerinin performansını analiz ediyor, özellikle de yurt içindeki 
kalite kontrol ve güvenlik sorunlarıyla paralel olarak yurt dışındaki reaktörlerin ne durumda olduğunu inceliyor.  

Bu rapor aynı zamanda Rosatom’un zaman içinde farklı noktalardaki masraf ve satış fiyatlarını tartışıyor; hem 
Rus vatandaşlarına hem de yabancı ihracat müşterilerine yansıyan potansiyel maliyetlere odaklanıyor. Rus 
Rublesi değişken bir para birimi olduğundan, tüm toplamlar aynı zamanda Euro bazındaki yaklaşık tutarla 
birlikte veriliyor. Kambiyo tarihleri maliyet geliştirmede açıklık sağlaması için dipnotlarda belirtiliyor.25
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Rus	nükleer	enerji	programı	II.	Dünya	Savaşı	sırasında	doğdu;	Sovyet	Birliği	ile	 
ABD	nükleer	silah	üretmek	için	rekabet	edince	bu	program	nükleer	cephane	
yarışına	sebep	oldu.26	Sovyet	Birliği’nin	1991	yılında	dağılmasının	ardından	doğan	
Rusya	Federasyonu	tüm	sivil	ve	nükleer	faaliyetleri	Atom	Enerjisi	Bakanlığı	
(Minatom)	altında	birleştirdi.	2004	yılında	Minatom’un	yerini	Atom	Enerjisi	Federal	
Ajansı	aldı	ve	ama	işlevi	aynı	kaldı.		2007	yılında	ajans	kendine	özel	kanunlar	
ile	yönetilen	bir	devlet	şirketine	dönüştü	ve	Rusya	Devlet	Nükleer	Enerji	Şirketi	
(Rosatom)	adını	aldı.27   
Rosatom bugün Rusya’nın çoğu sivil ve askeri faaliyetini yürüten bir devlet şirketi olarak görev yapıyor. 
Rosatom Rusya’nın nükleer enerji santrallerini işletiyor; ayrıca nükleer reaktör ithalatlarından, nükleer enerjinin 
gelişiminden, nükleer atıkların depolanmasından ve bertarafından, plütonyumun yeniden işlendiği santrallerden, 
uranyumun madenden çıkarılmasından ve zenginleştirilmesinden, nükleer yakıt üretiminden, nükleer 
buzkıranlardan, nükleer tıptan ve nükleer silah üretimi yapan şirket ve ilgili araştırma enstitülerinden sorumlu.28  

Rosatom Rusya Federasyonu Başkanı ve belli bir ölçüye kadar Rus hükümeti tarafından yönetiliyor. 
Rosatom’un Genel Direktörü ile Teftiş Kurulu’nun bütün üyeleri doğrudan Rusya Federasyonu Başkanı 
tarafından atanıyor.29  

Rosatom’un uzun vadeli hedeflerini belirleyen ve şirkete hem sivil hem de askeri operasyonlar için Rus federal 
bütçesinden fon sağlayan merciinin Rus hükümeti olduğunu anlamak oldukça önemli. Rosatom’un faaliyetlerini 
düzenli olarak takip eden tek ajans Teftiş Kurulu tarafından atanan bir iç denetim komitesi.30 

Rusya hükümeti yetkilileri ile Teftiş Kurulu üyelerinin arasında gözle görülür görev çakışmaları söz konusu.31 
Örneğin Rosatom Genel Direktörü Sergei Kiriyenko bir zamanlar Rusya’nın Başbakanı’ydı.32 Teftiş Kurulu üyeleri 
arasında Rus Enerji Bakanı, çok sayıda güvenlik yetkilisi ve Başkan Vladimir Putin’in kişisel danışmanları var.33  

Rosatom’un Rusya hükümeti içinde kendine ait yasal bir statüsü var ve bu statü şirkete bazı özel koruma 
alanları sağlıyor.34 Rus hükümetinin ve Başkan’ın stratejik yönlendirmeleri dışında, Rosatom yüksek dereceli 
bir özerkliğe sahip.35 Rus federal yetkililerinin, Rusya Federasyonu kurucu birimlerinin yetkililerinin ve yerel 
otoritelerin kanunlarla belirlenen belli durumlar dışında Rosatom’un faaliyetlerine müdahale etme hakkı yok.36 
Şirketin kreditörleri şirketin yeniden yapılanması durumunda alacakların yeni bir organizasyona transfer 
edilmesine onay vermek zorunda değil. Rosatom aynı zamanda faaliyetlerini, masraflarını ya da mülkiyet 
kullanımını açıklama zorunluluğundan muaf tutuluyor. 37 
Genel Direktör’ün, Rus Federal Kanunları’nda belirtildiği şekilde, şirket bilgilerini devlet sırrı olarak sınıflandırma 
hakkı da var.38

RUSYA DEVLET YÖNETİMİNDE 
ROSATOM’UN ROLÜ 
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Devlet sırrı tanımı oldukça geniş. Şöyle ki: “Tasarım, inşaat, nükleer tesislerin operasyonu ve iş güvenliği 
uzmanlığı, nükleer malzemelerin, türev ürünlerin, nükleer santrallerin, nükleer depolama tesislerinin fiziksel 
korunması, tehlikeli nükleer ve radyasyon tesislerinin korunması.” 39

Dolayısıyla Rosatom hem ticari hem de ticari olmayan şirketlerin sağlaması gereken standart gerekliliklerden  
muaf tutuluyor. Böylece hem beraberinde şeffaflık getiren hem de yolsuzluğun, kalite kontrol konularının ve 
güvenlik sorunlarının önlenmesine yardımcı olan kamusal  
denetim de aradan çıkartılmış oluyor. 

ROSATOM’UN NÜKLEER ENERJİ 
OPERASYONLARINDA    
DEVLET SÜBVANSİYONLARININ ROLÜ 
Rusya’nın sivil nükleer filosu yaklaşık 25 GWe toplam 
kapasiteyle faaliyette olan 33 reaktörden oluşuyor. Bu, ülkeyi 
ABD, Fransa ve Japonya’dan sonra dünyanın en büyük 
dördüncü nükleer ulusu haline getiriyor.43  Électricité de 
France (EDF) istisnasıyla, Rosatom dünyadaki diğer tüm 
nükleer enerji şirketlerinden daha fazla reaktöre sahip.44 

Rosatom Rusya içinde hızlı bir şekilde genişlemeyi planlıyor 
ama tarih bize şirketin iddialı planlarını hayata geçirmek 
konusunda sürekli başarısızlığa uğradığını gösteriyor. Örneğin 
son 10 yıl içinde üç reaktör operasyona başladı: Biri 20 yıllık inşa sürecinin ardından 2004 yılında; diğeri 27 
yıllık inşa sürecinin ardından Rostov’da 2010 yılında; bir diğeri ise 25 yıllık inşa sürecinin ardından 2011’de...45  
Rosatom’un şu anda inşa halinde olan dokuz reaktörü var ve bunlardan ikisi yüzen reaktörler; bunun yanı sıra 
31 reaktör planlama, 18 reaktör ise öneri aşamasında.46 

Rosatom uluslararası büyüme stratejisinin takibini hem ihale sözleşmeleri hem de nükleer üreten yabancı 
varlıkların sahipliği yoluyla,47 bazen de bu ikisini “Yap-Sahiplen-İşlet”48 adını taşıyan bir modelde birleştirerek 
yapıyor. Rosatom’un büyük hedefi 2030 yılı itibariyle49 80 uluslararası reaktör siparişi almak; şu anda müzakere 
halinde olduğu ya da planlama ve inşa aşamasında bulunduğu (Rusya sınırları dışında) 19 reaktör var.50 Bununla 
birlikte Rus nükleer endüstrisi, tarihi bir şekilde, verdiği sözlerin dışına çıkıyor; yurt içi hedeflerini karşılamakta ve 
deklare edilen uluslararası satışları teslim etmekte başarısız oluyor.51       

Nükleer enerji üretimine ek olarak Rosatom ayrıca küresel nükleer yakıtın neredeyse beşte birini karşılıyor,52 
buna AB’deki nükleer şirketler tarafından kullanılan uranyumun %27’si de dahil.53 

Birbiriyle çakışan işlevlerin karmaşık yapısında, bu Rus devlet şirketinin çeşitli işlevleri dahilinde fonların nasıl 
ayrıldığını belirlemek oldukça zor. Hangileri kamu parasıyla ödeniyor, hangileri ticari kâr aracılığıyla fonlanıyor? 

Rosatom’un Sovyet dönemine ait nükleer reaktörlerden oluşan filosunun ana masrafları uzun zaman önce 
amorti edildi ve düşük üretim fiyatlarına yansıtıldı. Rosatom’un Rusya’da nükleer elektrik üretimi ve satışı yapan 
alt kuruluşu Rosenergoatom’a göre Rus nükleer enerjisinin 2012’deki ağırlıklı ortalama satış fiyatı toplamda 
177.3 TWs/yıl üretimle54 914.63 Ruble (yaklaşık 22.7 €) / MW saat55 idi. 

Rusya enerjisi piyasası haber ajansı Big Power News’ün56 yaptığı bir analize göre Rosatom’un gelirleri düşüyor, 
maliyetleri ise kısmen yeni kapasitelerin amortizasyon maliyetlerine bağlı olarak artıyor.57  

BULGULAR 40 

• Rosatom 2012 yılında ortalama  
256.400 kişiyi işe aldı.  

• Rosatom’un 2012 yılında devlet 
bütçesinden aldığı 119.9 milyar Ruble’lik 
doğrudan fon ile birlikte (neredeyse 2.97 
milyar €41) Faiz Amortisman ve Vergi 
Öncesi Kârı (FAVÖK) 140.8 milyar Ruble 
idi (3.49 milyar €42).  

• Rosatom’a göre Rusya nüfusunun 
%44’ü nükleer enerji üretiminin 
gelişimini destekliyor. 
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Şirketin masraflarının önemli bir bölümünü karşılaması için devletin parasını kullanıyor ve bu sayede Rusya’daki 
nükleer enerji üretiminin maliyetleri yapay bir şekilde düşük tutuluyor. Ama az önce de belirttiğimiz gibi fonların 
tam dağılımı, ister sivil ister askeri programlara olsun, belirsizliğini koruyor.  

Rosatom’a göre 2012 yılında58 şirket vergilere 82.4 milyar Ruble (2.04 milyar €59) ödedi ve Rus federal 
bütçesinden 119.9 milyar Ruble (2.97 milyar €) aldı. Dolayısıyla Rosatom’un faaliyetleri Rusya’nın harcadığından 
%30’un üzerinde daha az vergi geliri elde etti. Federal bütçeden alınan gelirin büyük bir kısmı, yani 58.2 milyar 
Ruble (1.44 milyar €), Rusya’daki yeni reaktörlerin inşası için harcanırken, 876 milyon Ruble (21.73 milyon 
€) radyasyondan korunma önlemleri için harcandı. Diğer Rus federal bütçesi harcamaları ise çoğunlukla 
araştırma ve geliştirme programlarına gitti, bunun içinden 10 milyar Ruble’den (248 milyon €) fazlası yeni reaktör 
teknolojilerinin gelişimi içindi. 

Rosatom’a doğrudan yapılan federal sübvansiyonların yanı sıra, şirket bazı dolaylı sübvansiyonlardan da 
yararlandı. Örneğin Rosatom’a nükleer enerji santralleri için arazi kullanımında vergi indirimi sağlandı.60 Aynı 
zamanda sıvı radyoaktif atıkların yer altına enjeksiyon yöntemiyle61 bertaraf edilmesine izin verildi ve şirket bu 
şekilde devasa bir ekonomik fayda elde etti. Bu çevreye zararlı yöntem camlaştırma ve diğer teknolojilerden çok 
daha ucuzdu ve buradan elde edilen tasarruf da şirkete dolaylı bir sübvansiyon sağladı. 

Nükleer üretim için raporlanan maliyetler düşük gözükse de gerçekte Rusya’nın ucuz nükleer enerji sağlayan 
özel bir çözümü yok çünkü maliyetlerin tamamı hem yurt içinde hem de reaktör ihracatlarında nükleer 
endüstrisinin kendisi tarafından karşılanmıyor ve halka yansıtılıyor. 

Şirkete benzersiz bir koruma ve muafiyet sağlayan yasal çerçevenin asgari dış denetim ile bir araya geldiği bu 
finansal model Rosatom’un neredeyse devlet içinde devlet gibi işlev göstermesine olanak tanıyor; bu da çok 
sayıda güvenlik, kalite kontrol ve yolsuzluk sorununun yaşanmasına sebep oluyor.   

ROSATOM’UN MALİ GÖRÜNÜMÜ
Rosatom’un nükleer işleyişinin geniş çapta başarılı olduğu iddia ediliyor. Buna rağmen şirkete sübvansiyon 
Rusya vatandaşlarının devlete ödediği vergiler sayesinde sağlıyor. Rosatom’un yayınlanan FAVÖK’ü (Faiz 
Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı) yaklaşık 211 milyar Ruble (3.05 milyar €)62 idi. Bu kazanımlara rağmen 
Rosatom’un 2014 yılında hükümete sunduğu resmi rapora göre63, şirket gelir vergilerine 102 milyar (1.48 milyar 
€) ödedi, Rus Federal bütçesinden ise 151.5 milyar Ruble (2.2 milyar €) aldı. Basitçe ifade etmek gerekirse, 
şirket vergilere sağladığı katkıya kıyasla hükümet desteği ile yaklaşık %33 daha fazla gelir elde etti.

Rosatom’un federal bütçeden elde ettiği gelirden toplam 79.8 milyar Ruble (1.16 milyar €) Rusya’daki yeni 
reaktör inşalarında ve ilgili masraflarda kullanıldı.64 Federal bütçe harcamalarının geri kalanı ise büyük ölçüde 
araştırma ve gelişim programlarına gitti, buna yeni reaktör teknolojilerinin gelişimi için harcanan 7.8 milyar Ruble 
(113 milyon €) de dahildi.65 Rusya’nın 2014’deki 300 milyar Ruble’lik (4.4 milyar €) bütçe açığının66 2016’da67 
2 trilyon Ruble’ye (31.5 milyar €) çıktığı; 2017’de68 ise 2.74 trilyon Ruble’ye (43.2 milyar €) çıkması beklendiği 
göz önünde bulundurulsa, önümüzdeki yıllarda verilecek benzer bir federal desteğin sıkıntı yaratabileceği 
söylenebilir. Bu arada Rosatom’un yeni direktörü Alexey Likhachov 2017 yılının Mart ayında Strana Rosatom 
gazetesine verdiği röportajda Rosatom’a sağlanan devlet desteğinin 2020’de69 sona ereceğini açıkladı.   

2014’teki hükümet harcamalarının büyük bir kısmı yeni reaktör inşalarına ve ilgili masraflara gitti ama 
Rosatom’un kendi ifadesine göre, “Rusya nüfusunun sadece %37.8’i nükleer enerji üretiminin aktif gelişimini 
destekliyor”. Geri kalan %37.7’si ise endüstrinin aynı seviyede kalması gerektiğini düşünüyor.70 
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1995 yılında  
Çernobil nükleer 
santralinin   
çevresindeki  
30 kilometrelik  
alanın girişi. 
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Rusya’nın	Rosatom’a	federal	fondan	sağladığı	ödenek	şirketin	yurt	içi	ve	yurt	dışı	
faaliyetlerine	destek	oluyor	ama	şirket	yine	de	endüstrinin	geri	kalanının	yaşadığı	
sorunların	aynısını	yaşıyor.	Bu	sorunların	başında	bütçe	aşımları,	güvenlik	sorunları	
ve	kalite	kontrol	başarısızlıkları	geliyor.	Bu	alışılmış	sorunlara	ek	olarak,	askeri	bir	
kompleks	ve	büyük	bir	uluslararası	şirket	olmanın	tam	ortasında	duran	Rosatom’un	
özel	yapısı	ciddi	yolsuzluk	sorunlarının	kök	saldığı	bir	ortam	yaratıyor.			

İNŞAATLARDA MALİYET ARTIŞLARI VE GECİKMELER   
Bu raporun ilk bölümünde de belirttiğimiz gibi, Rus hükümeti Rusya’nın nükleer programına ciddi bir federal 
finansal destek ve yasal muafiyet sağlıyor. Bununla birlikte bu hükümet desteği Rosatom’u küresel nükleer 
endüstrisinin yaşadığı sorunların çoğundan muaf tutamıyor. 

Rosatom’un Su Soğutmalı Su Moderatörlü Reaktör (VVER) serisinin yeni reaktörlerinin inşasına ilişkin yüksek 
maliyetler Rosatom’un karşı karşıya kaldığı sorunlardan sadece biri... Rosatom yabancı ülkelerdeki yeni inşa 
projelerinin ihalelerinde VVER reaktörünün tanıtımını yapıyor. 71 

2005 yılında Rusya Doğayı Koruma Derneği ve Greenpeace Rusya Rus Balakovo nükleer santralindeki yeni 
inşa projesinin çevresel etki analizini yapması için bağımsız bir bilimsel komite oluşturdu.72 Komite karşılaştırma 
yapabilmek için o zamanın en yeni tamamlanmış nükleer reaktörünü, yani Kalinin Nükleer Santrali’ndeki VVER-
1000 tipi Ünite 3’ü inceleme altına aldı.    

Uzmanlardan oluşan komitenin bulduğu şey şuydu: Reaktör projesinin tamamlanmasının 2001’de 8.2 milyar 
Ruble’ye (yaklaşık 303 milyon €73) mal olması bekleniyordu; projenin en son maliyeti ise 2005’de 27.3 milyar 
Ruble’ydi (801.86 milyon €74). Yani Ruble olarak ilk beklentinin üç katının da üzerindeydi.75 

Maliyet artışlarının tarihi sadece Kalinin ile sınırlı değil. 

2000 yılında Rosatom’un selefi olan şirket Sosnovyi Bor’da yer alan Leningrad Nükleer Santrali 2’deki iki yeni 
VVER-1200 tipi reaktörün inşasının maliyetini 46.9 milyar Ruble (1.74 milyar €76) olarak tahmin ediyordu.77 
Ancak 2011’de Rosatom bu tip bir proje için 156 milyar Ruble (3.73 milyar €78) hedef fiyat belirledi. Bu, Ruble 
olarak ilk maliyetin üç katının da üzerindeydi.79 

Beklenenden yüksek maliyetlerin sebebinin bir bölümü Rosatom’un nükleer reaktör inşasında yaşadığı 
gecikmeler olabilir.  

 

RUSYA’DAKİ BÜTÇE AŞIMLARI, GECİKMELER, 
GÜVENLİK SORUNLARI VE YOLSUZLUK 
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Dünya Nükleer Birliği (WNA)’ne göre, Rus reaktörlerin çoğunun tamamlanma tarihi ileri bir zamana ertelendi. 
Örneğin 2012 yılının sonunda, Leningrad 2 Nükleer Santrali’nin şebeke bağlantısının 2013 yılının Ekim ayında 
yapılacağı belirtiliyordu ancak belirlenen tarihe çok az bir zaman kala şebeke bağlantısının tamamlanması 
beklenmedik şekilde 2016 yılına ertelendi.80 

Benzer şekilde Kaliningrad yakınlarındaki VVER 1200 Baltic-1 projesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi Rusya’nın 
normlarıyla bağdaşmadığı ve komşu ülkelerle yeteri kadar tartışılmadığı için uluslararası bir muhalefetle karşı 
karşıya kaldı.81 2013 yılının Mayıs ayında, beklenenden az gelen taleplere ve iletim altyapısındaki yatırım 
eksikliklerine bağlı olarak enerji ihracat ihtimalinin 
belirsiz olduğu gerekçesiyle,82 Baltic-1’nin inşasının 
durdurulduğu raporlandı.83   

Tıpkı tüm dünyadaki “yeni” reaktör inşaat projelerinde 
olduğu gibi, Rosatom’un deneysel projelerinde de 
önemli ölçüde gecikmeler yaşandı. Hem de araştırma 
ve geliştirme çalışmaları için çok büyük bir devlet 
fonuyla desteklenmelerine rağmen. Örneğin Rosatom 
2007 yılında Academic Lomonosov gemisinin 
üzerinde yüzen bir nükleer reaktör inşaat etmek için 
bir projeye başladı. Tahmin edilen tamamlama tarihi 2010 yılıydı. 2013 yılının Haziran ayında tamamlama tarihi 
2019’a ertelendi.84 Prototip hızlı üretken reaktör BN-800’ün gelişim tarihi gecikme açısından çok daha kötü bir 
üne sahip. İnşaat 1985 yılında başladı. Rosatom inşaatın başlamasından neredeyse 30 yıl sonra ilk kritikliğe 
ulaşıldığını açıkladı85 ve reaktörün şebeke bağlantısını 2014 yılı sona ermeden yapmayı planladıklarını belirtti.86  

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Rosatom Çek Temelin Nükleer Santrali’nin genişletilmesiyle ilgili ihalede Areva 
ve Westinghouse ile rekabet etti. 2010-2014 yılları arasında Václav Bartuška Çek hükümetinin bu konudaki 
temsilcisi olarak görev yaptı. Çek Cumhuriyeti hükümetine 6 Ağustos 2014 yılında verdiği son raporda, 
Bartuška Rosatom ile ilgili değerlendirmelerini açıkladı:

“Bazı konulardaki sorularımıza anlamlı cevaplar alamadık. Gecikme maliyetleri bunlardan biriydi.   

Bunun dışında, üçüncü jenerasyon Rus projelerinin her ikisinin kaderi de diğerlerinin (Areva ve  
Westinghouse) hikayesiyle hemen hemen aynı: İnşaat için final proje daha dünyada değilken anlaşıldı; 
tedarik zinciri dağıldı, böylece özel parçalar, zaman ve para kaybettiren çözümler bulunmak zorunda 
kalındı; orta seviyede proje yöneticileri eksikti. Rusya’da bunun en üzerinde her zaman Moskova ve St. 
Petersburg arasındaki keskin rekabet duruyor. 

Geçen sene Leningradskaya II’yi üçüncü kez ziyaret ettiğimde, orijinal zaman çizelgesinin karşında yer 
alan çalışma süresi dört yıldı.”87 

Yaşanan gecikmeler sadece Rosatom’a has bir durum değil, dünya çapındaki nükleer tedarikçilerin ve 
işletmecilerin çoğu benzer sorunlar yaşıyorlar ki bu, nükleerin küresel tedarik payında88 rekor derecede yüzde 
kaybetmesinin nedenlerinden biri. Hızlı büyüyen ve ucuz yenilenebilir enerji gelişimi karşısında bu kayıp artmaya 
devam edecek. Nükleer inşaatların uzun sürelerle gecikme yaşamasıyla ilişkili olan finansal risk ve maliyetlere ek 
olarak çözülemeyen büyük güvenlik sıkıntıları da mevcut.  

Nükleer inşaatların 
uzun sürelerle gecikme 
yaşamasıyla ilişkili finansal 
risk ve maliyetlere ek 
olarak çözülemeyen büyük 
güvenlik sıkıntıları da 
mevcut.  
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RUS NÜKLEER SANTRALLERİNDEKİ GÜVENLİK SORUNLARI 
Rus reaktörlerinin güvenlik sorunlarına mercek tutarken unutulmaması gereken önemli bir husus var. Rosatom 
bir Rus devleti şirketi ve bu şirketin selefleri nükleer enerji üretimi tarihindeki en kötü kazaların bazılarından 
sorumlu...  

Bu kazaların en bilineni 1986 yılında yaşanan Çernobil 
nükleer felaketiydi ve dünyanın en kötü nükleer 
kazası olarak kayıtlara geçti. Ukrayna’daki RBMK 
nükleer reaktöründeki erime ve patlama Hiroşima ve 
Nagazaki’ye atılan nükleer bombalardan 100 kat daha 
fazla radyasyon açığa çıkardı.89 Patlamanın, yangının 
ve reaktördeki erimenin gücü radyoaktif duman 
bulutunu öyle yüksek rakımlara taşıdı ki radyonüklidler binlerce kilometre ilerleyerek tüm Avrupa’ya yayıldı ve 
çok geniş ölçekte toprak alanları kirletti. Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna sınırları içerisinde 125.000 ile 150.000 
kilometrelik bir alan çok ciddi oranlarda radyoaktif kirlenmeye maruz kaldı, öyle ki insanlar yaşam alanlarından 
tahliye edildi, arazi kullanımı ve gıda üretimine çok ciddi kısıtlama rejimleri getirildi. Çernobil’den etkilenen alan, 
yaklaşık olarak Bangladeş büyüklüğünde ve Hollanda’nın yüzölçümünün 5 katı kadar geniş.90 Uzun vadeli 
bir bakış açısıyla ele aldığında, kirlenmenin en önemli nedeni radyoaktif sezyum-137 maddesi olarak biliniyor. 
Yarılanma ömrü 30 sene olan bu maddenin etkisini tamamen yitirmesi için aradan yüzyıllar geçmesi gerekiyor.91  

Felaket sonrası, 350.000 insan yaşadıkları yerden tahliye edildi.92

Daha az bilinse de, onlarca yıl önce yaşanan başka bir büyük nükleer kaza daha var. 19 Eylül 1957’de 
radyoaktif atıkla dolu büyük bir depolama tankı Ural Dağları’nın güneyinde yer alan Mayak atık işleme tesisinde 
patladı. Patlama sonrasında 15.000 ile 20.000 kilometrekare93 arasında bir alan radyoaktif kirlenmeye maruz 
kaldı; 23 yerleşimde 10.000 kişi yaşam alanlarından uzaklaştırıldı. Bugün itibariyle patlamanın gerçekleştiği yerin 
yakınındaki 180 kilometrekarelik bir alan hala resmi olarak yasak bölge olarak biliniyor.94   

Rosatom yeni nükleer santrallerinde güvenlikle ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyor ki bu potansiyel müşteriler 
için kırmızı alarm niteliği taşıyor. Rosatom yukarıda bahsedilen kazalardan ders aldığını iddia etse de güvenlik ve 
kalite kontrol kayıtları yakından incelendiğinde durum şüphe uyandırıyor. Bu konular reaktör güvenlik sorunlarına 
sebep olabilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir.

Çernobil felaketi sonrası, 
350.000 insan yaşadıkları 
yerden tahliye edildi.
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VAKA ÇALIŞMASI 1           
KALİNİN NÜKLEER SANTRALİ’NDEKİ ARIZALAR VE GÜVENLİK SORUNLARI  
Rosatom’un en son devreye aldığı Kalinin Nükleer Santrali’ndeki Reaktör 4 yurt içinde yeni inşa edilen 
reaktörlerin güvenlik sorunlarının altını çiziyor.  

Kalinin santralindeki Reaktör 4 kritik eşiğe ilk defa 20 Ekim 2011’de erişti.95 Yeni ünitede 15 Kasım 2011 ile 15 
Ocak 2012 tarihleri arasında 11 arıza96 yaşandı. Bu arızalar arasında basınçlandırıcı seviyelerinin azalmasına 
bağlı olarak reaktörün aniden kapanması ve suyu reaktör üzerinden transfer etmekle sorumlu olan ana 
sirkülasyon pompasının farklı sebepler yüzünden başarısız olduğu pek çok aşamanın bulunması gibi son 
derece önemli durumlar da vardı.97 Bu arızalar sadece güvenlik endişelerini artırmakla kalmadı, aynı zamanda 
nükleer reaktörlerin (yeni inşa edilseler bile) istikrarlı bir enerji kaynağı olduğu masalını çürüttü, tekrar eden ani 
kapanmalar güvenilirliği riske attı.  

Bu erken dönem arızaların en kötüsü 26 Kasım 2011 tarihinde Kalinin Nükleer Santrali’ndeki bir başka ünitede 
yaşandı. Nükleer santralin içindeki hidrojen patlaması reaktörün koruyucu kabına radyokatif gazların sızmasına 
sebep oldu.98 Hasarın derecesi kamuoyuna açıklanmadı.  

Erken dönemde yaşanan bu güvenlik arızaları, 12 Aralık 2011’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
tarafından arka arkaya yaşanan arızaların tam ortasında açılan yeni reaktörün devam edecek sorunlarının 
habercisi niteliğindeydi.99 Ticari işletme lisansı 2012 yılının Eylül ayında verildi.100 Rosatom’un hazırladığı bir iç 
denetim raporuna göre, reaktör 2013 yılında beş teknik başarısızlık deneyimledi; bu arızalardan biri reaktörün 
otomatik olarak kapanmasına sebep oldu ve 2013 yılının Mart ayında Kalinin 4 bakıma alınacağı söylenerek 
yaklaşık iki aylık bir süreyle kapatıldı.101 Aynı rapor, bakım çalışmalarının düşük kalitede olmasına sebep olan 
kalifiye personel eksikliğini sorunların ana sebebi olarak gösterdi.102     
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VAKA ÇALIŞMASI 2           
LENINGRAD 2, RUSYA: NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ’NİN İNŞASI   
Rusya’daki yeni reaktörlerin ciddi sorunları var. 2010 yılının Temmuz ayında Sosnovyi Bor Başsavcılığı ve 
Rusya Nükleer Denetleme Kurumu Rostechnadzor, Leningrad 2 inşaat alanında çalışma koşulları açısından 
ciddi problemler olduğunu tespit etti. Yangın güvenlik standartlarına uyulmadığı için çıkan arızalar ile düzgün 
kanalizasyon sistemi ve musluk suyunun olmayışı endişe yaratıyordu. Rosatom bu endişeleri gidermeyi 
başaramayınca, inşaat alanındaki çalışmalar Başsavcılığın talimatıyla 29 Aralık 2010 tarihinde103 askıya alındı 
ancak mahkeme kararı 11 Ocak 2011’de bozuldu.

Aynı ay içinde Ünite 1’in inşaat alanında esen güçlü bir rüzgar 14 metre yüksekliğinde bir yapı güçlendirme 
iskelesinin çökmesine neden oldu104. Neyse ki bir ustabaşı iskele işçilerin üzerine düşmeden önce alanı tahliye 
etmeyi başardı.

Fennovoima reaktör projesi için Rusya’ya reaktör siparişi veren Finlandiya’nın inşaata özel bir ilgisi vardı. 
Leningrad 2’de yaşanan kazanın üzerinden 6 ay geçmeden, 2011 yılının Haziran ayında Baltık Denizi 
ülkelerinden bir heyetin yaptığı ziyaret esnasında Finlandiya Nükleer Denetleme Kurumu STUK’un Genel 
Direktörü Jukka Laaksonen reaktörlerin inşasının ve tasarımının en yüksek kalitede olduğunu ileri sürdü.

Ancak bu değerlendirmenin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Laaksonen’un yorumundan önce, 2011 yılının Mayıs ayının sonlarında reaktörün koruyucu kabında arızalar 
tespit edilmişti. Bu arızaları düzeltmek için girişimlerde bulunulduysa da, 17 Temmuz 2011’de reaktörün 
koruyucu kabının inşası için kurulan 600-800 ton ağırlığındaki güçlendirme kafesi beton çerçevenin üzerine 
düştü.105 İşçiler kazadan kısa bir süre önce öğle tatiline çıktıkları için, kaza bir faciayla sonuçlanmadı. Kafesin 
ağırlığı beton çerçevenin çatlamasına sebep olunca, tüm düzeneğin baştan kurulması gerekti. Bu da maliyetlerin 
büyük oranda artmasına ve projenin yaklaşık bir sene kadar gecikmesine neden oldu.106

Leningrad 2’nin inşası ile ilgili yaptığı kusurlu kalite ve güvenlik değerlendirmesinin ardından, Laaksonen 
Finlandiya Nükleer Denetleme Kurumu STUK’daki görevinden ayrıldı ve kısa bir süre sonra107 Rosatom’un 
uluslararası satış birimi Rusatom Overseas’in Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

2015 yılının Temmuz ayında alanda bir inşaat kazası daha meydana geldi. Değeri 300 milyon Ruble (4.4 milyon 
Euro) olan 70 ton ağırlığındaki koruyucu borular kaldırılırken halatlardan biri koptu. Borular 20 metre yükseklikten 
bir kullanılmış yakıt havuzuna düştü. Bu kaza projenin altı ay gecikmesine108 sebep oldu.

Hemen hemen aynı zamanlarda, alandaki çalışma şartlarındaki sorunlar tekrar ortaya çıktı. Protesto için 110 
metrelik bir vince tırmanan bir inşaat işçisi arkadaşları ile birlikte 4 ay boyunca maaş alamadığını109 belirtti.    

2016 yılının ilkbaharında Leningrad 2’nin inşaat alanında Rus çevre STK’sı Green World’ün desteğiyle bir başka 
skandal daha açığa çıktı. Ana inşaat yüklenicisi Titan 2 için çalışan bir kişi alandaki ciddi sorunları anlatan 49 
sayfalık bir rapor yayımladı. Bu rapora göre,110 sorunların arasında ilk boru hattı kaynak devresi için ısıl işlem 
yöntemlerine ilişkin dokümanlarda sahtecilik yapıldığı yer alıyordu.   

Bu tarz davranışlar kabul edilemez boyuttaki güvenlik kültürünün ve gözetim eksikliğinin altını çiziyor. Raporu 
hazırlayan kişi can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek Rusya’yı terk etti. Rosatom ve Titan-2 ise iddiaları 
reddetti.111 
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KALİFİYE PERSONELİN YETERLİLİĞİ   
2006 yılında Rosatom’un sadece 5000’e yakın profesyonel inşaat işçisi vardı ve bu, yeni reaktörler inşa 
etme amacı taşıyan iddialı programı büyütmek için gerekli olan işçi sayının oldukça altındaydı.112 2012 yılı 
itibariyle Rosatom inşaat personelini belirgin ölçüde genişletmeyi başardı. Ancak bu işçilerin çoğu eski Sovyet 
cumhuriyetlerinden gelen düşük maaşlı göçmenlerdi. Leningrad nükleer santralleri üzerine çalışan yerel bir 
STK işçilerin esir kamplarındakine yakın yaşam koşullarına maruz bırakıldığını açıkladı. Hijyenik olmayan soğuk 
barakalarda yaşıyor, çok düşük maaş alıyorlardı. Rosatom yetkilileri ise inşaat alanını terk etmelerini önlemek için 
genelde bu işçilerin pasaportlarına el koyuyordu.113  

ROSATOM’UN FAALİYETLERİNDE YOLSUZLUK 
Rosatom ve selefleri ciddi ve yaygın yolsuzluk sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunlar kısmen, yapısal 
olarak şeffaflık politikasının ve dışa hesap verme zorunluluğunun eksikliğinden kaynaklanıyor. 2009-2012 yılları 
arasında Rosatom 68 üst düzey, 208 orta düzey yöneticiyi yolsuzluk suçlaması ile işten çıkarttı.114  

Rosatom’daki en son yolsuzluk olayı yönetim kademesinde yaşandı. Rosatom’un Genel Müdür Yardımcısı 
Evgeny Yevstratov nükleer güvenlikten sorumluydu. Yevstratov 2011 yılının Nisan ayında Rosatom’daki 
işinden ayrıldı, Temmuz ayında ise 50 milyon Ruble’yi (yaklaşık 1.2 milyon €115) zimmetine geçirdiği şüphesiyle 
tutuklandı.116 

2012 yılının Kasım ayında Yevstratov kefalet karşılığı serbest bırakıldı ama dava devam etti.117 İlk başlarda 
Yevstratov sadece personeliyle işbirliği yaparak internetten indirilen araştırma materyallerini kendi uzmanlığının 
ürünüymüş gibi göstermekle ve araştırma için ayrılan parayı cebe indirmekle suçlanıyordu. Müfettişler daha 
sonra yaptıkları araştırmalarda Yevstratov ve bir diğer üst düzey Rosatom yöneticisi olan Mustafa Kashka’nın 
(Rosatom’un alt kuruluşu Atomflot’un Genel Müdür Yardımcısı) nükleer atıkların yeniden işlenmesi için ayrılan 60 
milyon Ruble’yi (yaklaşık 1.5 milyon €118) zimmetlerine geçirmiş olabileceklerini ortaya çıkardı.119 Yevstratov’un 
davası Haziran 2014 itibariyle hala karara bağlanmış değil.  

Rosatom kendi yolsuzluk sorunlarının yanı sıra, bazı alt kuruluşlarında da benzer sıkıntılarla karşılaşıyor. 

Örneğin 2010 yılında Uluslararası Şeffaflık Örgütü Rusya ile Kaliningrad’da faaliyet gösteren bir sivil toplum 
örgütü olan Ecodefense birlikte bir çalışma yürüterek, Rosatom’un internet sitesine halka açık olarak koyulan 
200 siparişin detaylı bir değerlendirmesini yaptı. Bu STK’lar 200 siparişin 83’ünün ya da %40’ından daha 
fazlasının sipariş oluşturma işlemleri, şeffaflık ve/veya halkın parasının kullanılması açısından Rusya’nın tedarik 
standartlarını ihlal ettiğini açığa çıkardı.120       

Tedarik standartlarının ihlali ile bağlantılı olan bu davaların bazıları Rusya içinde ilgi odağı haline geldi.  

2010 yılının Aralık ayında Kommersant gazetesinin araştırmacı gazetecileri Rosatom’un atık yakıtlardan sorumlu 
alt kuruluşu RosRAO’nun Genel Direktörü Alexei Votyakov ile aynı kuruluşun Yönetim Müdürü Maxim Belyaev’in 
nükleer atık konteynırlarını 450 milyon Ruble (yaklaşık 11 milyon €121) maliyetle satın aldıklarını raporladı.122 

Bunun normal piyasa fiyatından kat kat daha fazla olduğu yapılan değerlendirmeler arasındaydı. Rosatom kendi 
yaptığı incelemelerde konteynırların yasal gereklilik dahilinde herhangi bir ihale süreci olmaksızın satın alındığını 
ve bu şekilde Rosatom’un iç prosedürlerinin ihlal edildiğini ortaya çıkardı.123 RosRAO’nun arşivlerinde aynı 
zamanda teslim edilmemiş bazı konteynırların kabul mektupları vardı. Her iki yönetici de akabinde işten çıkartıldı 
ve haklarında dava açıldı.124 Haziran 2014 itibariyle hala davadan karar çıkmış değil.        
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Rosatom’un yolsuzluk sorunları hem Rusya’da hem de faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde nükleer güvenlikle ilgili 
çok ciddi potansiyel tehlikelere sebep oluyor. 

Uluslararası arenada çok daha geniş yer bulan davalardan biri de Rosatom’un makine imalat tesisi ZIO-
Podolsk’un Tedarik Direktörü Sergei Shutov ile ilgili. Shutov 2011 yılının Aralık ayında,125 suç ortaklarıyla işbirliği 
yaparak 145 milyon Ruble’den (3.47 milyon €126) fazla parayı zimmetine geçirdi. Hem Rusya’daki hem de 
faaliyet gösterdiği diğer ülkelerdeki reaktörler için sahte sertifika düzenlemekle suçlandı; düşük kaliteli, ucuz çelik 
alımı gerçekleştirerek sahte sertifikalarla endüstri standartlarına uyuluyormuş gibi gösterdi ve aradaki fiyat farkını 
cebine indirdi.127 Tıpkı Votyakov-Belyaev davası gibi, bu dava da Haziran 2014 itibariyle karara bağlanmadı.      

Shutov olayı türünün tek örneği değildi. 2007 yılında Kalinin 
Nükleer Santrali’nde çalışan işçiler imal edilen bazı yeni 
şalterlerin açma-kapama düğmelerinin tam ters yönleri 
işaret ettiğini fark etti. Yapılan detaylı inceleme Kharkov 
Elektromekanik Santrali’nden gelen ekipmanlarda bir dizi 
aksaklık olduğunu gösterdi. Bu aksaklıklar incelendiğinde 
Kharkov santralinin bazı parçaları imal etmediği; bir aracının 
sahte sertifika düzenlediği ve kâr marjını yükseltmek için başka 
bir yerden ucuz parça satın aldığı ortaya çıktı.128 

2014 yılının Şubat ayında Kalinin Nükleer Santrali üzerine 
yapılan bir denetim raporuna göre, mevcut tedarik prosedürleri 
düşük kaliteli ekipman, bileşen ve vasat taşeron kullanımının 
önüne geçmekte başarısız oldu.129

İddia edilen ve kanıtlanan yolsuzluk olaylarının boyutu 
ile bunun sonucunda ortaya çıkması muhtemel güvenlik 
riskleri ve maliyetler Rosatom’un kurumsal çerçevesinin 
yöneticilerin beyan ettiği nükleer genişleme hedefini destekleyip 
destekleyemeyeceği konusundaki soru işaretlerini artırıyor.  

Nükleer operasyonun bu aşamasındaki sorunların ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda, Rosatom’un 
dünyanın diğer ülkelerinde çeşitli reaktörleri sahiplenip işletme hedefi sorunları daha da kötüye götürecek ve 
artıracak gibi gözüküyor. Şirket bu hedefin işleyişine yetişemeyebilir ve tıpkı yurt içinde olduğu gibi boşlukları 
ucuz ve kalifiye olmayan iş gücüyle doldurmaya çalışabilir.   

Şunu bir kez daha belirtmekte fayda var: Sahte belge düzenleme ve zayıf kalite kontrol süreçlerini içeren bu 
endemik yolsuzluk nükleer santrallerin işleyişi için elzem olan konularla bağlantılı... Shutov davası bunun gayet 
açık bir örneği. Şu da bir gerçek ki bu haberler sadece üzeri kapatılmayanlar; saptanmayan ve fark edilmeyen 
başka olaylar da yaşanıyor olabilir. 
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KULLANILMIŞ NÜKLEER YAKIT YÖNETİMİNDEKİ BAŞARISIZLIK
Eski Sovyet Birliği nükleer silah programını yönetmek için 1940’lı yılların sonlarında birtakım kapalı nükleer 
şehirler inşa etti. Bu şehirler yüzbinlerce cezaevi mahkumu tarafından büyük bir gizlilikle inşa edildi.130 

Ozersk’de bulunan ve Rusya’nın en eski nükleer materyal imalat tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan 
Mayak Üretim Tesisi de bunlardan biri... Tesisin farklı zamanlarda işletilmiş beş plütonyum üretim reaktörü, beş 
trityum üretim reaktörü, pek çok yeniden işleme tesisi, bir plütonyum metalurji tesisi ve çok sayıda yardımcı 
tesisi bulunuyor. Mayak’ın aynı zamanda silah yapımında kullanılan materyaller ve parçalarına ayrılmış reaktör 
derecesindeki plütonyum için çok geniş bir depolama alanı var.131

Türkiye ve Macaristan’da planlanan Rosatom tedarikli operasyonlarda uygunluğu dolayısıyla Mayak’ın RT-1 
kullanılmış nükleer yakıt yeniden işleme tesisinin kullanılması seçenekler dahilinde yer alıyor. Gelecekte bu 
ülkelerdeki reaktörlerden üretilen kullanılmış yakıt Mayak’a gönderilebilecek, bu da bu tipteki yakıt demetlerini 
yeniden işleyebilme yeterliliğine sahip olabilmesi için iyileştirme yapılmasını gerektirecek.132 Rosatom’un 
üzerine düşündüğü bir diğer seçenek ise özellikle VVER reaktörleri ve Batı tasarımlı Basınçlı Su Reaktörleri 
(PWR) tarafından üretilen kullanılmış yakıt demetinin yeniden işlenmesi için yeni bir RT-2 yeniden işleme tesisi 
kurmak.  Mayak 1976 yılından beri yurt içi ve yurt dışındaki nükleer reaktörlerden üretilen kullanılmış yakıtların 
yeniden işlenmesinden ve depolanmasından sorumlu olarak faaliyet gösteriyor. Aradan geçen 40 yılın ardından, 
Mayak’ta her yıl ayrılan yaklaşık bir tonluk ticari reaktör derecesindeki plütonyum ile yeniden işleme faaliyetleri 
devam ediyor.133 Reaktör derecesindeki plütonyum her seviyedeki nükleer silah imalatında kullanılabiliyor ve 
Mayak her yıl 250 ila 400 arasında nükleer silaha yetecek kadar plütonyum üretiyor.134   

Rosatom Mayak’ta devam eden yeniden işleme faaliyetlerini plütonyumun hızlı üretken reaktör programında 
yakıt olarak kullanılacağını iddia ederek savunuyor. Ama yıllar içinde üretken reaktör programlarına milyarlarca 
Avro’luk yatırım yapan diğer uluslara baktığımızda, ne niyetle ve amaçla yapılmış olursa olsun, bunun 
başarısızlıktan öteye gidemediğini görüyoruz.135   

Rusya’nın hızlı üretken reaktör programı 1949 yılında, yani 65 yıl önce başlatıldı.136 Programın 2010 yılında  
12 milyar Dolar’a mal olacağı tahmin ediliyordu.137 SSCB / Rusya programı bu tarihe kadar çok az sayıda 
hızlı üretken reaktörü sadece deney ve demonstrasyon aşamasına ulaştırabildi.138 Rusya demonstrasyon 
aşamasındaki BN-600 reaktörünün139 dünyadaki diğer tüm hızlı üretken reaktörlerden daha geniş bir kapasiteye 
ulaştığını söylüyor. Ancak nükleer uzmanları ve fizikçiler bunu sadece “çoklu sodyum yangınlarına rağmen 
operatörlerin reaktörü işletmeye devam ettirmeye istekli olması” olarak açıklıyor.140 
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Endüstri BN-800’ün kritik eşiğe erişmesini büyük bir başarı ve atılım olarak nitelendirse de bunu gerçekte 
bu şekilde yorumlamak çok zor. 65 yıllık teslimat süresi ve 30 yıllık inşaat süresine bağlı olarak 30 yıllık bir 
teknolojiye sahip tek bir ticari reaktör için12 milyar Dolar’ın üzerinde yatırım141 “başarı” olarak nitelendirilemez. 

Rosatom’un hızlı üretken reaktör programı devam etse 
bile, Rusya ABD ile yaptığı bir anlaşma kapsamında 
34 ton zenginleştirilmiş plütonyumu reaktörlerde imha 
edeceğini taahhüt ettiği için, reaktör derecesindeki 
plütonyum stoğunun kullanılması onlarca yıl alacak.142 

Rosatom yeniden işleme sürecini, imhanın çevre 
dostu bir alternatifi olarak savunsa da yeniden işleme 
Rusya’nın dünyadaki en geniş reaktör derecesindeki 
plütonyum stoğuna sahip olmasını sağlıyor; bu da 
ortaya korkunç çevresel ve sosyal maliyetler çıkarıyor.143 
Bir tonluk kullanılmış yakıtın yeniden işlenmesi 45 m3’lük 
yüksek seviyede sıvı radyoaktif atığa, 150 m3’lük orta 
seviyede sıvı atığa ve 2,000 m3’lük düşük seviyede sıvı 
atığa yol açıyor. Radyoaktif gaz ve sıvıların rutin operasyonel salımına ek olarak,144 Mayak’ta üç büyük kaza 
deneyimlendi: 1949-1956 tarihleri arasında nükleer silah programı tarafından dayatılan zaman baskısına bağlı 
olarak yeniden işleme tesislerinden Techa Nehri’ne radyonüklidler karıştı; 1957’de yüksek seviyede radyoaktif 
atık dolu bir tank patladı (Kyshtym faciası olarak da anılır); 1967’de Karaçay Gölü’nün kuraklık neticesinde 
kuruyan yatağından çevreye radyonüklidler dağıldı. 1957 patlamasının bir sonucu olarak 23 yerleşim yerinden 
10.000 kişi tahliye edildi, kaza 30-50 km genişliğinde bir radyoaktif iz bıraktı, 300 km’ye kadar yayıldı. 1.000 
km2’lik bir alan ise ekonomik üretimin dışında kaldı.145 

Mayak kullanılmış nükleer yakıtları yeniden işlemeye devam ederken, tesisin etrafındaki çevresel koşullar halen 
belirsiz. 2011 yılında İsviçre nükleer operatörü Axpo, Rosatom’un alt kuruluşu TVEL ile yaptığı anlaşmayı 
“şeffaflığın eksik olduğu gerekçesiyle” askıya aldı. Rosatom tarafındaki bu eksiklik İsviçre otoritelerinin ve Axpo 
yetkililerinin alanı denetlemesini yasaklar nitelikteydi. Bir ileri bir geri gidilen yılların ardından, Axpo 2014 yılında 
Rosatom’un Mayak’tan çıkan yeniden işlenmiş uranyumunu kullanmaktan tamamen vazgeçti.146 
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Ukrayna, Çernobil 
yakınlarındaki bir 
uyarı tabelası. 
© Greenpeace /
Steve Morgan
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Rusya	hükümeti	2030	yılı	itibariyle	yurt	içi	enerji	tedarikinin	nükleer	enerji	payını		
%25	artırmayı	hedefliyor147 (şu	andaki	oran	%17148).	Bu	hedefin	amaçlarından	biri	
yurt	içindeki	petrol	ve	gaz	tüketiminin	azaltılması	ve	Rusya’ya	daha	yüksek	verim	
oranı	sağlamak	için	ihraç	edilmesi.149    
 
Ama son yıllarda yurt içi hedeflerinin büyüklüğü gözle görülür ölçüde azaldı. 2008 yılında Rus hükümeti 2020 
yılı itibariyle Rusya’da maksimum 42 yeni nükleer reaktörün onayını verdi. Bunlardan 38’i konvansiyonel 
nükleer reaktör, 4’ü ise yüzen reaktördü.150 2009 yılında Rosatom’un planları 2020 yılı itibariyle sadece 23 
konvansiyonel reaktör inşası şeklinde revize edildi.151  2013 yılında program bir kez daha revize edildi ve sayı 16 
reaktöre düşürüldü.152 Bu strateji değişikliği 2014 yılında yeni Baltic Nükleer Santrali’nde inşa edilmesi planlanan 
iki ünitenin iptali ile sonuçlandı, böylece 2020’nin hedefi 14 reaktöre düşmüş oldu.153  

Bununla birlikte Rosatom nükleer ihracatlarını artırmak için düzenli bir çaba harcadı.154 Rusya’nın federal 
fonundan sonraki sekiz sene için 1.247 trilyon Ruble (yaklaşık 29.2 milyar €155) ödenek ile desteklendi. 
Rosatom’un Genel Direktörü Sergei Kiriyenko 2013 yılının Temmuz ayında nükleer ihracatlarını artırmak 
konusunda isteği şu açıklamayla destekledi. “Nükleer enerjiden faydalanmak istiyoruz. Dünyayı enerjilendirmek 
istiyoruz.”156

Rosatom nükleer reaktör inşa programını abartılı söylemlerle destekliyor. Yurt içindeki nükleer santraller 
konusunda Rosatom 13 reaktörün inşaat halinde olduğunu iddia ediyor,157 Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 
10 reaktörün inşaat halinde olduğunu raporlarken,158 gerçekte ise bu sayı 9.159 Kaliningrad’daki Baltic 1 
reaktörünün inşaatı 2013 yılının Mayıs ayında durduruldu,160 ünite 2’nin inşası ise hiç başlamadı. Nizhny 
Novgorod’daki iki reaktör de “inşaat halinde” olarak listelendi ama aslında onların da inşası büyük ölçüde 
finansal yetersizlikler yüzünden hiç başlamadı.161 

Rosatom yurt dışında inşa etmekte olduğu reaktörlerin sayısını da olduğundan yüksek gösteriyor. 2012 yılında 
Rosatom inşaat halinde veya aktif proje aşamasında olan reaktör projelerinin sayısını 30 olarak açıkladı.162 2014 
yılı itibariyle ise internet sitesinde inşaat halinde olan sadece 13 reaktör listeledi.163 Gerçekte, 2014’de Rosatom 
tarafından listelenenlerin sadece üçü inşaat halindeydi; bunlardan ikisi Çin’de, diğeri ise Hindistan’daydı.164  

Listelerde Beyaz Rusya’da iki reaktörün inşaat halinde olduğu belirtildi ama Litvanya’nın büyük muhalefetine 
rağmen, 2013 yılının Kasım ayında Astravyets’de sadece bir reaktörün inşası başladı.165 Rosatom aynı zamanda 
Vietnam’da yer alan Ninh Thuan’da iki reaktörün inşasının devam ettiğini iddia etti ama ortada devam eden bir 
inşaat yoktu; 2014 yılının Ocak ayında Vietnam yetkilileri inşaatın 2017 veya 2018 yılına ertelendiğini duyurdu.166 
Rosatom Türkiye Akkuyu’da dört reaktörün inşaat halinde olduğunu listelerinde duyurdu ama sadece bir reaktör 
için arazi hazırlığı başladı. 2012’de Rosatom Ermenistan, Metsamor’da bir reaktöre de listelerinde yer verdi ama 
aslında söz konusu reaktör inşaat halinde değildi; ülke şu anda yeterli finansmanı sağlayacak durumda değil167 
ve en az 2018 yılına kadar inşaatın başlaması beklenmiyor.168  

 

ROSATOM’UN RUSYA’DAKİ VE DÜNYADAKİ  
NÜKLEER PROJELERİ 
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Rosatom son olarak 2014 yılında Bangladeş’te iki reaktörü “inşaat halinde” olarak listeledi ama aslında sadece 
arazi hazırlığı yapılmaktaydı. İnşaatın 2015 yılında başlaması bekleniyordu ama ülke yetkilileri inşaat tarihinin 
2017 yılına atıldığını söyledi.169 Bir reaktör için 1.5 milyar ABD Doları şeklindeki ilk tahminin Rusya ile yapılan 
bir kredi anlaşmasıyla iki reaktör için 10 milyar Dolar olarak revize edilmesini öneren raporlar doğrultusunda 
henüz projenin finasmanı konusunda hem fikir kalınmadı.170 Bu rakam 2012 itibariyle Bangladeş’in GSMH’sinin 
%8’inden fazlasına denk geliyor.171 

Rosatom’un yaklaşımı gerçeği yansıtmasa da, şirket olumlu haberler sunarak uluslararası medyanın ilgisini 
üzerine çekiyor.172

Rosatom’un küresel pazar payını hedefleyerek yaptığı abartılı iddialar iç hedeflerini karşılamak ve deklare edilen 
uluslararası satış hedeflerinin teslimatını gerçekleştirmek konusundaki geçmiş başarısızlıkları kapsamında 
değerlendirilmeli. Yine de Rosatom küresel pazarda önemli bir nükleer tedarikçi olduğundan, şirketin ihracat 
modelini incelemekte fayda var.173 

TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE BELİRTİLEN TESLİMATLARDAKİ 
SORUNLAR 
Rusya’daki siyasi sistem değişikliğinin ardından, Rosatom’un selefi olan şirketlerin ilk başladığı anlaşma 1999 
yılında Çin’deki Tianwan Nükleer Santrali için iki VVER-1000 tipi reaktör inşa etmek üzerineydi.174  

Tıpkı Rusya’da inşa edilen reaktörlerde olduğu gibi, Tianwan’daki reaktörlerde de ertelemeler yaşandı. 
Reaktörlerin şebeke bağlantısının 2004 ve 2005 yıllarında yapılması planlanıyordu ama her ikisi de iki sene 
ertelendi. Rosatom bu gecikmenin Çinlilerin Rus teknolojisini kopyalama isteğinin bir sonucu olduğunu iddia etti 
ki bu, sözleşmeye dayalı anlaşmanın bir parçası değildi.175 

Yeni Kalinin-4 reaktörü gibi, Tianwan reaktörleri de faaliyete geçtikten sonra bir sene dolmadan “planlı bir 
bakım” sürecine sokularak iki aylığına kapatıldı.176 

Bu problemler Hindistan, Kudankulam’daki VVER-1000 tipi reaktör projesi ile de paralellik gösterdi.  

Kudankulam’daki inşaat 2002 yılının Mart ayında başladı. Reaktörün şebeke bağlantısı 2013 yılında, yani 
hedeflenen orijinal tarihten altı sene sonra gerçekleştirildi.177 

Gecikmenin gerçek nedenleri hiçbir zaman tam olarak açıklanmadı. Kudankulam yerel halkın yaptığı toplu 
gösteriler de dahil olmak üzere çok ciddi bir dirençle karşılaştı. Bunun yanı sıra inşaat sürecinin kendisiyle ilgili 
raporlanmamış sorunlar da yaşanmış olabilir. Zira bir önceki bölümde bahsettiğimiz ZIO-Podolsk’ın düşük 
kaliteli çelik skandalının ortaya çıkmasının ardından, Hindistan Nükleer Düzenleme Kurulu AERB’nin eski 
başkanı projeyle ilgili ciddi endişeleri olduğunu dile getirmişti.178 

Hızlı büyüyen ekonomilerle yapılan anlaşmalara ek olarak, Rosatom aynı zamanda fazlasıyla tartışmalı olan 
ülkelerle anlaşma imzalayarak pazar payını artırmanın yollarını aradı.  

1995 yılında Rosatom’un selefi Minatom İran, Bushehr’de VVER-1000 tipi bir reaktör inşa etmeye başladı. 
Proje Bushehr Nükleer Santrali’nin İran’ın nükleer silah temin etmesine yardımcı olacağına inanan çoğu ülke 
tarafından şiddetle eleştirildi.179 Tıpkı diğer projelerde olduğu gibi, bu projenin inşasında da uzun ertelemeler 
ve maliyet artışları yaşandı. İran sonunda tüm bütçe aşımlarını ödemeye söz verdiğinde, proje iptal edilmenin 
eşiğindeydi.180 Santral 2011 yılında faaliyete başladı.181  
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Bir diğer benzer örnek ise Rosatom’un yüzen reaktör tasarımı ile ilgili... Tasarımın henüz büyük bir nükleer 
santrali işletecek kadar gelişmemiş olan ülkelere pazarlanacağı varsayılıyordu ama bu tip bir reaktörün altındaki 
temel motivasyon hassas Kutup bölgesinde Rus petrol arama ve çıkarma faaliyetlerini güçlendirmekti.182 
Tasarım elektriğe ihtiyaç duyulan bir alana taşınmak üzere bir gemi üzerinde iki küçük 35 MWe nükleer 
reaktörden oluşuyor.183 Rosatom bu yüzen nükleer santralleri Yeşil Burun, Nambiya, Tunus, Fas, Brezilya ve 
Uruguay gibi ülkelere pazarlamak için fırsat arıyordu.184 Bu aşamada, bu hedef gerçekçi olmaktan tamamen 
uzak. Özellikle projenin çalkantılı geçmişi ile ağır hava koşulları ve terörist saldırılar karşısındaki potansiyel zayıf 
yönler göz önünde bulundurulduğunda, yüzen reaktör tasarımlarının pazarlanabilirliği hakkında ciddi endişeler 
var.185  

Rosatom yüzen bir nükleer reaktör (Academic Lomonosov) inşa etmeye 2007 yılında başladı. Reaktörün 2010 
yılında faaliyete geçmesi planlanıyordu. 2013 yılının Haziran ayında fizibilite sorunlarının artışına bağlı olarak proje 
2019 yılına ertelendi.186 

NÜKLEER İHRACATLARI İÇİN YAP-SAHİPLEN-İŞLET MODELİ  
Rosatom’un küçük nükleer üretim kapasitesinden büyük ölçekli nükleer üretime geçmek isteyen Hindistan ve 
Çin gibi ülkelerle tedarik anlaşmaları yapma hedefi işin içine Vietnam, Beyaz Rusya, Bangladeş ve Türkiye gibi 
tamamen yeni nükleer devletler ile Finlandiya, Macaristan187 ve Birleşik Krallık188 gibi uzun bir nükleer geçmişe 
sahip ülkelerin girmesiyle daha da büyüdü.  

Rosatom bu yeni pazarlara girebilmek için kendini finansmandan varlıkları sahiplenmeye, reaktörleri işletmekten 
gerekirse kullanılmış nükleer yakıtları kullanmaya uzanan tüm nükleer döngüyü sağlayacak şekilde tanıtmaya 
başladı. Bu model Yap-Sahiplen-İşlet (YSİ) adını taşıyor.189 Rosatom bunu mevcut durumda nükleer santrallerin 
işleyişini yeterli düzeyde regüle etmek ve desteklemek için yeterli alt yapısı olmayan ülkelere ideal bir model 
olarak pazarlıyor.190 

Rosatom bu model altında 2030 yılı itibariyle yurt dışında 80 reaktör siparişi almayı planlıyor.191 Ancak finans 
analistleri bu hedefin ekonomik fizibilitesi hakkında endişelerini dile getiriyor, devlet fonuyla bile olsa Rosatom’un 
finansal olarak çok sayıda pahalı nükleer projeyi desteklemesinin zor olacağını söylüyorlar.192 Bunun yanı sıra 
Ukrayna krizine bağlı olarak uygulanan Batı yaptırımları, sermaye kaçışı mevcut oranlarda devam ederse 
Ruble’nin potansiyel savunmasızlığı ve ülkenin kredi notunun BBB’ye inmesi (ya da çöp seviyesinin bir kademe 
daha üstü193) Rus devleti destekli bu şirketin ilan edilen hedefleri finansal olarak karşılayıp karşılayamayacağı 
konusundaki soru işaretlerini artırıyor. 

Rosatom’un ihracat genişletme hedeflerinin gerçek boyutu şirketin yurt içi operasyonlarındaki zayıf geçmiş 
performanslarıyla bir araya gelince böyle geniş ölçekli uluslararası bir yeni inşa programının güvenliği hakkında 
da endişeler çoğalıyor. 

Şirketin yurt dışında tasarımlarına lisans verme yeteneğini ve böylece yabancı pazarlardaki diğer satıcılarla eşit 
koşullarda rekabet etmesini aksatan gizlilik politikası Rosatom’un hedefleri karşısında kendi başına bir engel 
teşkil ediyor.194 Ancak Batılı ve Asyalı nükleer reaktör şirketlerinin şeffaflığı da bundan daha fazla değil. 

Rosatom’un yurt dışı portföyüne yakından bakıldığında, Rusya’daki faaliyetlerinde yaşananlara benzer sorunlarla 
karşılaşıldığı görülüyor.  
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VAKA ÇALIŞMASI 3          
BULGARİSTAN, BELENE NÜKLEER SANTRALİ’NDE ROSATOM’UN DAHİLİYETİ 
Rosatom’un Bulgaristan’daki Yap-Sahiplen-İşlet (YSİ) sözleşmesini tamamlama konusundaki başarısızlığı 
modelin karşı karşıya kaldığı genel sorunların altını çizer nitelikte. 

Eski komünist Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) ile bir inşaat sözleşmesi üzerine (imzalamadan) müzakerelerde 
bulunduktan sonra Rosatom Belene Nükleer Santrali için bir YSİ düzenlemesi önerdi. Bu sözleşme 
Bulgaristan’ın Belene şehrindeki terk edilmiş bir proje alanında iki VVER-1000/AES-92 tipi reaktörün inşasını 
kapsıyordu.195  

Bu noktada şunu belirtmekte fayda var: Rosatom’un ihracat kolu Atomstroyexport, Bulgar hükümeti ve 
devlet şirketi NEK arasındaki müzakereler reaktör anlaşmasına ek olarak, geniş bir yelpazede, nükleer ile 
bağlantılı olmayan konuları da içeriyordu. Belene anlaşmasını doğal gaz sevkiyatına bağlamak, uzun zamandır 
planlanan Güney Akım doğalgaz boru hattı projesi 196-197, Rus devlet petrol şirketi Lukoil tarafından yapılan aktif 
lobi çalışmaları198, teknik mühendislik danışmanı Worley Parsons ile Atomstroyexport arasında olduğu iddia 
edilen yakın bağlantılar bu konuların arasında yer alıyordu. Bütün bunlar ihale süreci esnasında gerçekleşti.199 
İhale başından itibaren Atomstroyexport’un tarafının tutulduğu bir süreç olarak görüldü ve bu, diğer rakiplerin 
masadan erken kalkmasına sebep oldu. Kanada Atom Enerjisi Limited Şirketi (AECL) son derece açık bir 
biçimde “danışmanların ve teknolojinin seçim süreci şeffaf, adil ve rekabet edilebilir olmadığı taktirde” ihaleden 
çekileceğini açıkladı. Kanada şirketi sonunda teklifini sonlandırdı.200  

Sosyalist parti sağ kanattaki Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) karşısında güç 
kaybedince, yeni hükümet Rosatom’un proje üzerindeki etkisini kısıtlamak için politika önlemleri düzenledi ve 
proje için Fransa’dan destek aradı.201 Rosatom bu durum karşısında pek çok farklı kanaldan harekete geçti;202 
hatta Başkan Vladimir Putin’i Bulgaristan’a kişisel bir ziyarette bulunmaya bile ikna etti.203 İkna olmayan GERB 
hükümeti tam bir maliyet tahmini talep etti. Rosatom’a duyduğu güven eksikliğine bağlı olarak doğru bilgiye 
ulaşmak için dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmetleri kurumlarından biri olan HSBC’yle anlaştı ve 
onlardan bir maliyet analizi çıkarmalarını istedi.204   

Sözleşme 2008 yılının Ocak ayında imzalandığında, açıklanan sözleşme fiyatı yaklaşık 4 milyar € idi. 2010 yılında 
HSBC Rosatom’un projenin toplam maliyetini şişirerek 10.15 milyar €’ya artırdığını ortaya çıkarttı.205 Gerçek 
maliyetleri görünce kandırıldıklarını düşünen Bulgar hükümeti sözleşmeyi iptal etti. 2013 yılının başında GERB 
seçimleri kaybedince, yeni BSP destekli hükümet eski projeyi YSİ formuyla yeniden tesis etmeye çalıştı ama 
başarılı olamadı.206 

Bulgaristan Rusya ile nükleer bir işbirliğine gitmenin risklerini oldukça zor bir yoldan öğrendi. 2012 yılında 
Bulgaristan Rosatom’un sağlayıcısı olduğu Belene nükleer projesini iptal etti. Bu iptalin ardından Rosatom’un 
ihracat kolu Atomstroyexport, Paris Tahkim Mahkemesi’ne başvurarak Bulgaristan’a dava açtı; sözleşmenin 
ihlal edildiğini 207 ve önceden hazırlanan materyaller olduğunu söyleyerek yaklaşık 1 milyar € tazminat talep etti.   

Birbirini takip eden yıllar boyunca Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) projeyi tekrar başlatmaya208 çalıştı ama 
başarılı olamadı. BSP iktidardayken, İngiliz / Hong Kong bankası HSBC’nin tahkim davası için bir kanıt 
niteliği taşıyan raporunu mahkemeye sunmadı; halbuki bu rapor projenin sözleşmede ilk belirtilen maliyetleri 
fazlasıyla aştığını kanıtlar nitelikteydi.209 Bunun sebebi kısmen bu raporun BSP’nin siyasi rakibi Bulgaristan’ın 
“Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi” (GERB) tarafından projenin iptal edilmesine karar verilmeden önce 
hazırlatılması olabilir.  

2016 yılının Eylül ayında, Tahkim Mahkemesi Bulgaristan’ın Rosatom’a önceden hazırlanan materyaller için 
620 milyon € tazminat ödemesine hükmetti. Bunun üzerine Rosatom Bulgaristan’dan210 bu tazminatı total 
olarak yıl bitmeden ödemesini istedi. Bu gelişmelere rağmen, BSP ve Bulgar nükleer lobisi inatla Belene inşaat 
projesini yeniden başlatmanın peşine düştü; bu defa ekipmanların parasının ödendiğini, eğer kullanılmazlarsa 
boşa gideceklerini öne sürmeye başladı. İmal edilmiş iki basınç kazanını ve bir ısı değiştiriciyi İran ve Hindistan’a 
satma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. İnşaat maliyetleri hala çok yüksek olduğundan, projenin başlaması 
pek mümkün görünmüyor.
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VAKA ÇALIŞMASI 4           
ROSATOM VE TÜRKİYE’DEKİ AKKUYU NÜKLEER SANTRAL PROJESİ
Türkiye’deki Akkuyu projesi Rosatom’un YSİ sözleşmelerinin ilk örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Proje 
arazi hazırlığına başladı ve inşaat aşamasına doğru ilerliyor. Ancak sorunlar aynı kalmaya devam ediyor. İnşaatın 
2016 yılına kadar başlaması beklenmiyor.211 

Türkiye 2008 yılının Mart ayında ülkenin Akkuyu’da kurulacak ilk nükleer santrali için bir ihale düzenledi. YSİ 
modeli açıkça dillendirilmese de ülke kapsamlı bir anlaşma arıyordu.212 Farklı ülkelerden on dört şirket 213 
ilahe dokümanlarını talep etti. Tüm ihale katılımcıları ek süre istedi ama bu talep reddedildi.214 Bununla birlikte 
Rosatom’un alt kuruluşları Atomstroyexport ve InterRAO ile Türk Park Teknik Grubu’ndan oluşan ortak bir Rus-
Türk girişiminin (ilk teklifin ardından) teklifini yeniden sunmasına izin verildi.215  

Rosatom dört VVER-1200 tipi reaktörden oluşan bir nükleer santral inşa etmeyi teklif etti. Rosatom tasarımlı 
dört reaktör tarafından üretilen enerjinin ilk fiyatı kWh başına 21.13 ABD sentiydi (17.21 Euro sent216).217  
2010 yılı boyunca yürütülen müzakerelerde bu fiyat ticari operasyonun başlangıcını takip eden 15 yılda 1 ve 
2. ünitelerde üretilen elektriğin %70’i, 3. ve 4. ünitelerde üretilen elektriğin %30’u için kWh başına 12.35 ABD 
sentine (9.3 Euro sent218) düşürüldü.219-220 

2012’de Rusya eski Atom Enerjisi Bakanı Bulat Nigmatulin projenin Rosatom tarafındaki fizibilitesiyle ilgili 
bir analiz yayınladı, bu analizde alışılmadık sert bir dil kullandı. Bu analiz Türk tarafının herhangi bir finansal 
yükümlülüğü yokken, Rosatom’un finans sağlama zorunluluğu olduğunu ve bunun ancak Rus federal fonları 
aracılığıyla gerçekleşebileceğini söylüyor.221 Analiz Rosatom’un Türk işçileri para almadan eğiteceğini ifade 
ediyor; ayrıca enflasyona, yakıt maliyetlerindeki değişkenliğe, inşaat boyunca oluşabilecek bütçe aşımlarına 
veya döviz kurlarındaki değişikliğe bakılmaksızın enerjiyi sabit bir fiyata satmayı kabul ettiğini belirtiyor.222 Analize 
göre santral çalışsa da çalışmasa da Rosatom mücbir sebep göstermeksizin enerji sağlamak zorunda. Yine 
aynı analiz santral alanının popüler Antalya sahillerine yakın bir konumda yer aldığını ve bu yüzden yerel halkın 
protestolarına maruz kalacağını söylüyor; halk muhalefetine bağlı gecikmeler yaşanabileceğinin altını çiziyor.223 

Proje şimdiden bir dizi erteleme deneyimledi bile. 
Türk düzenleme standartlarını karşılayan Çevresel Etki 
Değerlendirme Raporu224 Çevre Bakanlığı’ndan iki 
defa geri döndü; üçüncü rapor hazırlanıp bir kez daha 
sunuldu.225 Akkuyu projesi aynı zamanda VVER-1200 
tasarımlarının güvenlik teftişini yapacak nitelikli bir şirket 
bulmak konusunda da sıkıntı yaşıyor, sonuncusu 2013 
yılının Eylül ayında olmak üzere226 şimdiye kadar üç ihale 
iptal edildi.227   

Nigmatulin’in analizinde öngördüğü gibi, yerel halk birkaç 
farklı sebeple projeye itiraz ediyor. 2014 yılının Şubat 
ayında yer lisansının iptali için Mersin İdare Mahkemesi’ne 
dava açıldı.228 1975 yılında verilen orijinal lisansın Türk 
Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından günümüzün 
sosyal, ekonomik ve teknik koşullarına bakılmaksızın 
güncellendiği ifade edildi; Mersin ve yöresinde deprem 
riski bulunduğuna dikkat çekildi.229 

Türkiye ve Rusya’da çoğalan sorunlarla birlikte, eğer dört 
reaktör gerçekten inşa edilirse ne olacağı hala belirsiz. 
Bunun yanı sıra ilk reaktörler için arazi hazırlığına da 
başlanmış durumda.  

• Karşılıklı	anlaşma	(2010)	 
Yap-Sahiplen-İşlet (YSİ) – Rusya 
Federasyonu ve Türkiye arasında.

• Kurumsal	Yapı	 
Bu anlaşmayı takiben Akkuyu 
Nükleer Enerji Santrali, Türk Şirketler 
Hukuku altında Akkuyu Nükleer 
adını taşıyan anonim bir şirketin 
mülkiyetinde yer alıyor.

• Hissedarlar230

   JSC Rusatom Energy International 231 
Rosenergoatom OJSC 232 
Atomstroyexport JSC 233 
InterRAO UES 234 
Atomenergoremont OJSC 235 
Atomtekhenergo OJSC 236 

• MWe: 4800 (4 üniteden oluşuyor)

• Reaktör tipi: VVER1200

• Öngörülen	operasyon	süresi: 60 yıl 
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Bir önceki sayfada yer alan bilgi kutusunda sıraladığımız, Rosatom’un alt kuruluşları olan bu Rus hissedar 
şirketleri şu anda Akkuyu NGS’nin % 100 hisse payına sahip. Rusya Federasyonu ve Türkiye arasında 
imzalanan karşılıklı anlaşma gereğince Rosatom’un hisse payı %51’den az olmayacak. 2016 yılında Akkuyu 
NGS şirketi hisselerinin bir kısmını satmaya karar verdiğini açıkladı. Akkuyu NGS projesinin deniz yapılarının 
inşaası ile ilgili gerçekleştirilen ihaleyi alan Cengiz İnşaat A.Ş 237 hisseleri satın almak istediğini açıkladı. Cengiz 
İnşaat kömür santrali ve madencilik yatırımlarında yasa dışı uygulamalarda bulunmakla suçlanan, tartışmalı bir 
şirket olarak biliniyor.238 1 Mart 2017 itibariyle Cengiz İnşaat herhangi bir hisse satın almış değil, yani Akkuyu 
Nükleer’in %100 hissesi hala Rosatom ve alt kuruluşlarına ait.

2015 yılında Fransız enerji devi EDF’nin eski CEO’su ve Fransız savunma grubu Thales’in eski başkanı Henri 
Edouard Proglio 2017 yılının Aralık ayına kadar yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Proglio aynı zamanda 
Finlandiya’nın Rosatom projesi Fennovoima’nın da yönetim kurulunda yer alıyor.239

23 Şubat 2017 tarihinde AKP’nin kurucularından Cüneyd Zapsu yönetim kurulu üyesi olarak atandı. (Zapsu 
şirketteki tek Türk üye ve hissedar değil.) 240

Akkuyu projesindeki en son gelişmeler ve yaşanan sorunlar  
1. 2014 yılından beri izin sürecinde şeffaf olmayan prosedürler mevcut.   

2. Greenpeace Türkiye, alandaki inşaatın gerekli idari izinler alınmadan başladığını ortaya çıkardı (Çevresel Etki 
Değerlendirmeleri - ÇED -, lisans vs) .241 Bu konu projeye karşı güçlü bir sosyal tavır alınmasına sebep oldu.

3. ÇED süreci devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
Türkiye’yi ziyareti sırasında ÇED raporunu onayladı ve bu kararı “Tut ki, biz Putin’e bir jest yaptık. Ne olur, olsun 
ne var yani?” sözleri ile savundu.242 

4. Akkuyu NGS projesinin deniz teknik yapılarının inşası ile ilgili gerçekleştirilen ihaleyi Cengiz İnşaat A.Ş. aldı.243 
Cengiz İnşaat kömür santrali ve madencilik yatırımlarındaki yasa dışı uygulamalar haberleriyle gündeme gelen 
tartışmalı bir şirket. 244

5. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Kasım 2013 tarihli INIR misyon raporunda Türkiye’nin, UAEK’in 
daha önceki tavsiyelerine uymadığını açıkladı.245 Hürriyet gazetesinde yayınlanan ve INIR misyon raporundaki 
tavsiyelerden oluşan 24 maddelik liste Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın Nükleer Enerji Proje Uygulama 
Departmanı ve Türk Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’nun da içinde bulunduğu farklı otoritelerin projedeki rol ve 
sorumlulukları konusunda hala net olmayan noktaların varlığına işaret etti; TAEK’in bağımsızlığı konusundaki 
endişelerin altını çizdi. Liste, Akkuyu Nükleer’in mevcut kapasitesinin gerekli teknik dokümantasyonu hazırlamak 
için yeterli olup olmadığı konusundaki soru işaretlerini dile getirirken, TEAK’in bunu değerlendirmek için yeteri 
kadar kapasitesi ve yeteneği olup olmadığı konusunda da endişeler bulunduğunu vurguladı. Liste atık fonu ile 
tesisin işletmeden çıkarılması meselelerinde ve nükleer sorumluluk koşullarında açık olmayan noktalar olduğuna 
dikkat çekti. Radyoaktif atık yönetiminde strateji eksikliğine değindi. Türkiye’nin INIR misyon raporunu daha 
önce yayınlamaması büyük tartışma yarattı.

6. Akkuyu Nükleer A.Ş. 5 milyon TL’lik (1.3 milyon Euro) tanıtım bütçesi ile çocukların kullanıldığı ve 
kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği reklamları “Güçlü Türkiye’nin Yeni Enerjisi” sloganıyla dolaşıma soktu. Elektrik 
Mühendisleri Odası, RTÜK reklam kuruluna itirazda bulundu. Büyük tepki ve eleştiri alan reklam yayından 
kaldırıldı.246

7. Akkuyu ÇED raporunun iptali için vatandaşlar, STK’lar, kurum ve odalar tarafından toplam 13 dava açıldı.247 

8. Bu davalardan biri kapsamında, 5 Aralık 2016 tarihinde mahkeme Akkuyu proje alanına bir arazi ziyareti 
gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında bir Rosatom temsilcisi Rosatom’un deniz kenarında nükleer santral inşası 
konusunda deneyimi olmadığı için planı Fransız mevzuatıyla uyumlu olarak oluşturduklarını açıkladı.248
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9.	Rusya ve Türkiye arasında imzalanan karşılıklı anlaşmanın249 yanı sıra ÇED raporu250 da kullanılmış nükleer 
yakıtların yeniden işleme için Rusya’ya transfer edilebileceğini belirtiyor. Yukarıda bahsettiğimiz mahkeme 
ziyareti sırasında, bir Rosatom temsilcisi Rus yasalarının üçüncü parti ülkelerden nükleer atık kabul etmediğini 
ifade etti.251 Bu; yeniden işleme, depolama ve radyoaktif atıkların imhası konusundaki zorunluluklara dair açık 
olmayan noktaları vurgular nitelikteydi.  

10. Akkuyu’nun ÇED raporu nükleer santralin işletmeden çıkarılması konusuna değinmiyor.

11. Akkuyu’nun ÇED raporunda herhangi bir kaza modellemesi bulunmuyor.

12. Beşparmak Adası Akdeniz foklarının doğal yaşam alanı olan dört bölgeden biri olma özeliğini taşıyor. 
Akdeniz foklarının nesli tükenmek üzere; dünyada çoğunluğu Doğu Akdeniz’de olmak üzere sadece 600 
Akdeniz foku bulunuyor. Beşparmak Adası ve Akdeniz fokları Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk acil durum 
bölgesinde yer alıyor (3 km’den az). Akdeniz fokları aynı zamanda inşaat süreci boyunca gerçekleşen 
inşaatçılık ve gemicilik faaliyetlerinden de etkileniyor.252 Şunu özellikle belirtmekte fayda var ki Türkiye Barselona 
Sözleşmesi’ni, Cenova Bildirgesi’ni ve Akdeniz foklarını koruma zorunluluğunu kabul eden ülkelerden biri.253

13. Nükleer	sorumluluk:	Türkiye Paris Anlaşması’nın ve Paris Anlaşması’nın altındaki Ortak Protokol’ün 
tarafları arasında yer alıyor. Ancak nükleer enerji santrallerinin sorumluluğu konusunda bu sözleşmelerle uyumlu 
herhangi bir yasa mevcut değil. Mevcut yasa nükleer tesisler için maksimum sorumluluk miktarını 15 milyon 
SDR (19 Milyon Euro, 75 Milyon TRY) ile kısıtlıyor. Türk Şirketler Hukuku altında, anonim şirketler herhangi bir 
itaatsizlik durumunda sadece kendi sermayelerinden sorumlular. Yani bir nükleer kaza durumunda şirket sadece 
kendi sermayesinden sorumlu oluyor ve sorumluluk bunun ötesine gidemiyor. 

Resmi Bilirkişi Raporu – Akkuyu ÇED raporunun iptali için açılan 
davalarda son gelişmeler 
Akkuyu ÇED raporunun iptaline ilişkin açılan 13 dava kapsamında, mahkemenin tayin ettiği resmi bilirkişi 
komitesi iddialara karşılık veren raporunu sundu. Bu raporda son derece yanlış değerlendirmeler yer alıyor.254

• Bilirkişi komitesi dünyadaki mevcut nükleer santrallere odaklanıyor ancak Fukuşima gibi nükleer felaketlerden 
alınan dersleri hesaba katmıyor.

• Bilirkişi komitesi soğutma sistemlerinin ve beklenen termal deşarjın nesli tükenmekte olan türlerin özellikle de 
Akdeniz foklarının üzerindeki etkisine dair bilgilerin yetersiz olduğunu kabul ediyor ama projeyi onaylamakta 
tereddüt etmiyor.

• Bilirkişi komitesi nükleer kaza modellemesinin diğer pek çok ülkedeki uygulamaların aksine ÇED’de gerekli 
olmadığını belirtiyor. Komite nükleer kaza modellemesinin Türk Atom Enerjisi Kurumu’nun yetkisinde olduğunu 
iddia ediyor. Bu yüzden de ciddi bir kazanın etkileri, acil durumlara hazırlıklı olma ve cevap verme gibi konular 
raporda kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiyor. 

• Bilirkişi komitesi geçerli seçeneklerle karşılaştırma yapan geniş bir senaryo yerine, nükleer enerjiden elde 
edilen elektriği Greenpeace Akdeniz’in yaptığı değerlendirmeler sonrasında gerçekçi bulmadığı bilgilerle bire bir 
güneş fotovoltaik enerjisiyle karşılaştırıyor.255
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VAKA ÇALIŞMASI 5         
ROSATOM’UN MACAR HÜKÜMETİ İLE YAPTIĞI ANLAŞMA   
Rosatom kendi adına Macar hükümeti ile Türkiye’yle yaptığı gerçekleştirilmesi zor anlaşmadan daha iyi bir 
anlaşmaya imza attı. 

Rosatom Türkiye anlaşmasının elverişsiz koşullarını YSİ modelini bir şekilde başlatmak için mi kabul etti, yoksa 
eski bir Sovyet yetkilisinin256 belirttiği gibi bu devlet şirketinin motivasyonu daha çok siyasi yönde miydi; bunu 
tam olarak saptamak imkansız. Macar hükümeti ile Paks’da iki VVER-1200 tipi reaktör inşa etmek üzere yapılan 
anlaşma Rosatom için Türkiye anlaşmasından kesinlikle çok daha iyiydi ama Macar hükümeti ve vergi veren 
halkın zararınaydı. 

Macaristan’daki popülist sağ kanat hükümet 31 Mart 2014 tarihinde, yani genel seçimlerden sadece beş 
gün önce Rosatom ile gizlice bir nükleer reaktör anlaşması imzaladı. Macar halkı anlaşmayı ertesi gün Rus 
medyasından öğrendi.257  

Akkuyu Rosatom için ekonomik anlamda felakete yakın bir anlaşmayken, Paks 2 anlaşması bunun tam 
tersiydi. Anlaşmaya göre Macaristan Rusya’dan 10 milyar €’luk kredi alacak ve Paks santrali tamamlansa da 
tamamlanmasa da 2026 yılında geri ödemeye başlayacak.258 Macarlar ayrıca projeyi ilerletmek için başka bir 
kaynaktan 2 milyar €’luk ek bir finansman bulmak zorunda olacak. Kredinin değişken bir faiz oranı var ve zaman 
içinde yükselecek; Macar hükümeti ise döviz kurlarında değişiklik riskini göze alarak krediyi Forint ya da Ruble 
değil, Euro olarak ödeyecek.259 Maalesef Macar parlamentosu kontratı 23 Haziran 2014 tarihinde onayladı.260  

Paks 2 anlaşmasının koşulları Macar hükümetini ya önümüzdeki 30 yıl içinde Rosatom’a bağımlı kılacak ya da 
kazanması zor olan pahalı bir hukuk davasına maruz bırakacak. Bununla birlikte Macaristan’ın böyle ezici bir 
finansal yükten kaçınmak için bir seçeneği var: Eğer Rosatom’la bir inşaat sözleşmesi söz konusu olmazsa, o 
zaman bu kredi Macaristan’a verilmeyecek. Böylece Macaristan tamamlanıp tamamlanmayacağı muallak olan, 
ayrıca tıpkı Rosatom’un diğer inşa projelerinde olduğu gibi gecikme ve maliyet aşımları yaşama ihtimali bulunan 
bir nükleer inşaatı için milyarlarca borcun altına girmeyecek.        

Macaristan şu anda elektrik tüketiminin yaklaşık %30’u için ithalatlara bağımlı.261 Macar elektrik sistemi 
operatörü MAVIR öngörülen enerji ihtiyacını karşılamak için yeni enerji üretim kapasitesinin 5.3 GW’ının 2026 
yılı itibariyle, 7 GW’ının ise 2031 yılı itibariyle inşa edilmesi gerektiğini söylüyor.262 Öngörülen gelecek tüketim ile 
gelecek üretim kapasitesi arasındaki boşluğu doldurmak için yapılan planlar Paks II Nükleer Enerji Santrali’nde 
iki yeni 1200 MW tipi nükleer reaktör inşasını kapsıyor. Proje şu anda lisans aşamasında; ilk reaktörün 2025 
yılında çevrim içi olması öngörülüyor. 

Macar Parlamentosu 2009 yılında iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından, Paks II’nin inşaat planını onayladı. 
Paks II Santrali, Merkez Macaristan’daki Tuna Nehri kıyısında yer alan ve şu anda 2000 MW kapasite ile 
dört VVER 440 tipi reaktöre ev sahipliği yapan Paks I Nükleer Santrali’ni genişletme projesi olarak görülüyor. 
Reaktörlerin hepsinin 2030’lu yılların ortalarında kullanıma hazır hale gelmesi planlanıyor. Macaristan hükümeti 
yeni reaktörlerin nükleer kapasiteyi korumak için inşa edildiğini iddia ederken, eski reaktörleri 2032-2037 yılları 
arasında çevrim dışı hale getirmeyi planlayıp yeni reaktörleri 2025 ve 2026 yıllarında işletmeye almak nükleer 
kapasitenin 6-7 sene için ikiden fazlaya katlanması anlamına geliyor. 

Paks I Nükleer Santrali halen Macar elektrik üretiminin %50’sini sağlıyor.263 Paks II projesi ile birlikte toplam 
nükleer enerji kapasitesi Macar elektrik şebekesini zorlayacak. Elektrik tüketiminin hızla arttığını varsaysak bile, 
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iki nükleer santral Macaristan’ın elektrik üretiminin %80’den daha fazlasını kapsayacak. Macar sistemi nispeten 
küçük; ayrıca azami brüt gücü (yaklaşık 6800 MW) asgari brüt gücün (yaklaşık 3200 MW)264 iki mislinden fazla. 
Bunu göz önünde bulundurunca Macaristan’ın esnek olmayan 4400 MW nükleer kapasiteye neden ihtiyaç 
duyacağı soru işareti yaratıyor. Bununla birlikte Paks II yatırımı diğer kaynakların kapasitesini, özellikle de temiz 
yenilenebilir enerji kaynaklarından alınan yeni kapasiteyi dışlayarak diğer enerji yatırımlarını da tehlikeye atıyor.  

Macar devlet enerji şirketi MVM LTD265 2009 yılında proje için bir reaktör tedarikçisi seçmek amacıyla ilahe 
hazırlama ve başlatma görevinden sorumluydu. Ancak 14 Ocak 2014 tarihinde, verilen tüm ihale sözlerine 
rağmen, Macar hükümeti iki yeni ünite inşa etmesi için Rusya ile anlaşma imzaladı. Bunu 2014 yılının Mart 
ayında imzalanan finansman anlaşması takip etti. İnşaat sözleşmesi ise yeni kurulan MVM Paks II Ltd 
şirketiyle 2014 yılının Aralık ayında imzalandı. Sözleşme bu şirket ile Rus Nizhny Novgorod Mühenslik Şirketi 
Atomenergoproekt (NIAEP)266 arasındaydı. Resmi planlara göre inşaat çalışmaları 2018 yılında başlayacak.267

MVM Paks II LTD şirketi aslında MVM grubun bir parçasıydı ama Macar hükümeti tarafından 2014 yılında 
gruptan çıkartıldı ve bağımsız bir oluşum olarak Başbakanlık ofisine bağlandı. NIAEP SSCB Nükleer Enerji 
Bakanlığı’nın268 parçasıydı, şu anda Rus devlet şirketi Rosatom’un bağımsız bir kuruluşu olarak görev yapıyor 
ve 2016 yılının Aralık ayında ASE Joint Stock Engineering Company adını aldı.269 Rosatom ise ilk önce SSCB 
hükümetinin nükleer programının, daha sonra Rusya Federal nükleer enerji bakanlıklarının bir parçası oldu.

Macaristan ve Rusya arasındaki hükümetler arası anlaşmalara ve yayınlanan diğer bilgilere göre iki yeni 
1200 MW (VVER-1200/V491) ünite “bir anahtar teslim çözümü” olarak inşa edilecek; NIAEP inşaatın tüm 
aşamalarından sorumlu olacak (tasarım, alan araştırmaları, inşaat yönetimi, ekipman tedariki). Taraflar arasındaki 
sözleşmeler aynı zamanda bakım ve operasyon konusunda işbirliğini de şart koşuyor. Rusya Federasyonu, 
Vnesheconombank270 (Rusya Kalkınma ve Dış Ekonomik İşler Devlet Bankası – VEB) aracılığıyla Macaristan’a 
maksimum 10 milyar Avro’luk kredi sağlayacak, bu rakam proje maliyetinin %80’ini karşılayacak. Geri kalan 
%20’lik kısım ise Macaristan tarafından karşılanacak (bir Reuters raporuna göre271). Bu, projenin öngörülen 
maliyetinin 12.5 milyar Avro olacağını gösteriyor ama Rosatom projeleri geçmiş performanslarında takvimin 
gerisinde kaldığından ve maliyet aşımları deneyimlediğinden bu rakam daha da artabilir.272

Bununla birlikte Rusya’nın bu projeye finans sağlayıp sağlamayacağı da endişeler arasında yer alıyor. Rus 
ekonomisi düşen petrol fiyatları ve uluslararası yaptırımlar yüzünden büyük çaplı bir gelir kaybıyla mücadele 
ediyor;273 ayrıca VEB iflasın eşiğine kadar geldiğinden gerekli finansmanı sağlayamayacak gibi gözüküyor. 
Bankanın ödeme gücünü sürdürebilmesi için devlet bütçesinden alınacak 20 milyar Dolar’lık (19 milyar Euro) 
kurtarma paketine274 ihtiyacı var. Rusya’nın petrol endüstrisi düşen petrol fiyatlarının olumsuz etkilerini atlatmış 
gibi görünse de, yeni şartlara uyum sağlamalı ve petrol üretimine devam etmemeli.275 Rusya’nın petrol ve gaz 
kazançlarından elde ettiği vergi gelirlerindeki belirsizlik federal devletin nükleer sektörü destekleme imkanlarına 
gölge düşürmeye devam edecek.       

Rusya’nın projeyi finanse edebilmesi durumunda, hükümetler arası kredi anlaşmasının şartları Macaristan için 
son derece elverişsiz hale gelecek. İnşaatın durumundan bağımsız olarak, kredinin geri ödemesinin en geç 
2026 yılının Mart ayında başlatılması gerektiği söyleniyor. Macaristan’ın vadeli ödeme planında 180 günlük 
gecikme yaşaması durumunda, Rusya’nın kredinin total olarak geri ödenmesini talep etme hakkı var. Bununla 
birlikte kredinin Avro olarak verilmesi döviz kurlarındaki değişimlerle bağlantılı olarak Macaristan için risk teşkil 
ediyor.     
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EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) sözleşmesi kamuoyuna açıklanmadığından, sözleşmeyi imzalayan 
tarafların (Paks II Ltd ve NIAEP) sorumlulukları ve bu sorumlulukların hükümetler arası kredi anlaşmasına olan 
etkileri konusunda bir açıklık söz konusu değil.  

Paks II projesinin finansmanının yasaya uygunluğu devlet desteği kuralları altında Avrupa Birliği kurumları 
tarafından soruşturma kapsamına alındı. Buna ek olarak ihale sürecinin ihlali de incelenmeye başlandı. Bu 
soruşturma 2014 yılının Nisan ayında dosyalanan ortak bir şikayetin276; ayrıca 2015 yılının Kasım ayının 
başlangıcında Macar sivil toplum örgütü Energiaklub ve Greenpeace AB’nin yazdığı ek mektubun277-278 bir 
sonucuydu. Soruşturma başlangıcı 23 Kasım 2015 olarak duyuruldu279 ancak ihale ihlali soruşturması sonuç 
alınmaksızın ve bu karara dair bir gerekçe gösterilmeksizin 2016 yılının Kasım ayında kapatıldı. 

Paks II projesinin finansman mekanizmalarını daha iyi anlamak ve Macar-Rus anlaşmasının şartlarının yasal 
olmayan devlet desteği tesis edip etmediğini anlamak için Greenpeace Macaristan bağımsız bir enerji 
danışmanlığı firması olan CANDOLE PARTNERS’dan kapsamlı bir ekonomik analiz280 yapmasını istedi. Avrupa 
Birliği ve Macar elektrik pazarlarının öngörülen değer tahminine ve geçmiş trendlere bakınca, yapılan çalışma 
özel bir yatırımcının Paks II projesine fon tahsis etmeyeceğini gösteriyor.

Gerçekten de çoklu senaryoları göz önünde bulundurduktan sonra, analiz Paks II Nükleer Enerji Santrali’nin 
kâr sağlayamayacağını; aksine santralin operasyonunu sağlamak için büyük ihtimalle sübvansiyonların gerekli 
olacağını ortaya çıkartıyor.281    

Analiz aynı zamanda Paks II’nin Macaristan’ın toptan elektrik pazarındaki rekabeti engelleyeceğini, hatta belki 
de tamamen ortadan kaldıracağını gösteriyor. Bu durum devletin elektrik pazarındaki tek ele yakın konumunu 
sağlamlaştırıp büyütecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine yapılan özel yatırımların önünü 
kesecek.    

Analiz, eğer yeni bir üretim kapasitesi gerekiyorsa bunun en etkili ve uygun maliyetli yolunun konuyu yenilenebilir 
enerji kaynakları için ihale açan Alman modeli çerçevesinde ele almak ve modeli Macaristan pazarına 
uygulamak olduğunu söylüyor. Macar hükümeti Paks II’yi Rusya kredisi ile inşa etmeyi seçerek kendini çok 
pahalı bir projeye teslim ediyor, Macaristan’ın vergi ödeyen bireylerini riskli bir duruma sokuyor, ülkenin elektrik 
sektörünü önümüzdeki uzun yıllar boyunca tutsaklığa mahkum ediyor ve yakın gelecekte Macaristan’ı Rusya’ya 
borçlu bırakıyor. Bu enerji yolunu seçerek Macaristan hükümeti hem mevcut hem de gelecek enerji trendlerini, 
ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği ve çevre ülkelerle bağlantılar tarafından sağlanan fırsatları 
görmezden geliyor.  



35

VAKA ÇALIŞMASI 6           
Yaşanan gecikmeler ve güvenlik kültüründeki sorunlar:  
Fennovoima, Finlandiya 
Fennovoima %34’üne Rosatom’un sahip olduğu bir Finlandiya-Rusya nükleer enerji şirketi. Şirket Finlandiya’nın 
kuzey batısındaki Pyhäjoki’de bir VVER-1200 tipi reaktör inşa etmeyi planlıyor. Proje Fennovoima şirketinin 
kurulduğu yıl olan 2007’de başlatıldı. O zamanlar projenin sahibi Alman enerji devi E.ON’du. Fukuşima felaketini 
takiben 2012 yılında E.ON projeyi bırakmaya karar verdi. Fennovoima’nın reaktörü Toshiba veya Areva’ya 
sipariş etmesi bekleniyordu ama 2013 yılının Aralık ayında Rosatom ile anlaşma imzalandı.282      

Prensipteki ilk karar projede Toshiba veya Areva’nın reaktörünü kullanma niyetiyle alındı. Bu yüzden Fennovoima 
Mart 2014’teki başvurusuna bazı eklemeler yaptı. Rosatom’un projedeki rolü özellikle Rusya’nın 2014’te Kırım’ı 
işgal etmesinden sonra endişe yarattı. Dolayısıyla Finlandiya hükümeti şirketin hisselerinin en az %60’ının 
Finlandiyalı veya en azından AB bazlı şirketler tarafından alınması gerektiğine karar verdi.

Uzun tartışmaların ardından Finlandiya parlamentosu 2014 yılının Aralık ayında Fennovoima projesinin lehine 
karar verdi. Fennovoima’nın daha fazla Finlandiyalı yatırımcı bulması gerekiyordu. Daha önceden Finlandiya 
devlet şirketi Fortum Rus hidrolik enerji şirketi TGC-1’de %75 hisse alırsa, Fennovoima’da maksimum %15 
pay satın alacağına söz vermişti.283 Ancak Fortum ve Rusya arasındaki müzakereler planlandığı gibi gitmedi. 
Fennovoima, 2015 yılı Temmuz ayının sonunda inşaat lisansı için başvurusunu sunmak zorundaydı. 

30 Temmuz Salı günü Fortum, TGC-1 konusundaki görüşlerinin hala aynı olduğunu ve  Fennovoima’da yer 
almayacağını açıkladı.284 Öğleden sonra Fennovoima’dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi: Yeni bir Hırvat 
yatırımcı bulunmuştu, %60 Fin/AB hissedarlığını bu yatırımcı sağlayacaktı.285 Sadece küçük bir güneş enerjisi 
santraline sahip olan Hırvat Migrit Solarna Energija’nın kökeninde Moskova ve Rosatom izleri taşıyan paravan 
bir şirket olduğunu anlamak gazetecilerin yalnızca birkaç saatini aldı.286 İki haftalık bir soruşturmanın ardından 
Finlandiya İş ve Ekonomi Bakanlığı da aynı sonuca vardı. Bakanlık şirketin gerçek denetiminin Batı Avrupa’dan 
yapıldığına dair kesin bilgilere ulaşılamadığını açıkladı.287

Bu, Fennovoima’nın Fin/AB hissedarlığının %55’e düştüğü anlamına geliyordu. Ama Fennovoima’nın proje için 
daha fazla Fin/AB hissedarı bulması için önünde yeni bir tarih bulunuyordu: 5 Ağustos 2015. Finlandiyalı Bakan 
Olli Rehn, Temmuz ayının sonunda Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ile Fennovoima konusunda 
görüşmek üzere Moskova’ya gitti.288 5 Ağustos sabahı Fortum tekrar ortaya çıktı ve Fennovoima’da %6,6 pay 
satın alacağını açıkladı, bir başka yarı devlet şirketi olan çelik üreticisi Outokumpu ise payını yüzde 1.8 arttırdı.289 
Fortum’un Fennovoima’da yer almaktan çok da mutlu olmadığı gayet bilinen bir durumdu.290 Başlangıçta 
Fennovoima prensip kararı başvurusu yaptığında, Fortum da kendi reaktörünü inşa etmek için başvuru yapmış 
ama sonuç elde edememişti. Fortum daha sonra Rus hidrolojik enerji şirketinde hisse sahibi olmak için şansını 
denemiş ama elde ettiği tek şey içinde yer almak istemediği bir nükleer enerji şirketinde %6,6 pay olmuştu. 
Finlandiyalı inşaat şirketi SRV de Fennovoima’da %1.8 pay satın aldı. SRV bunun karşılığında inşaat alanının 
ana üstlenicisi olan Rus Titan-2 şirketinden proje lideri sözleşmesi alacaktı. Aradan bir buçuk yıl geçti ancak bu 
sözleşme hala imzalanmış değil.
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Hisse sahiplerinden birine, Tahkim Mahkemesi’inde dava açıldı  
Fennovoima’nın kuruluşundan beri, çok sayıda Finlandiyalı hissedar projeyi terk etti. Bunlardan biri de 
Finlandiyalı bir perakende şirketi olan Kesko’ydu. Başlangıçta Kesko’nun Fennovoima’da %3 pay sahibi 
olması bekleniyordu. 2014 yılının Mart ayında Kesko projenin ekonomik gücüne, sözleşmesel konulara ve 
zaman planına bağlı belirsizlikler yüzünden Fennovoima içinde daha fazla yer almak istemediğine karar verdi.291  
Fennovoima’daki Finlandiyalı hissedarları temsil eden ana şirket Voimaosakeyhtiö SF, Kesko’nun kararına saygı 
duymayı reddetti ve konuyu 2015 yılının Aralık ayında Tahkim Mahkemesi’ne taşıdı.292 2017 yılının Ocak ayında 
Tahkim Mahkemesi Kesko’nun lehine karar verdi.293 Bu, Fennovoima’nın yeni zorluklarla karşı karşıya kalacağı 
anlamına geliyordu. Öncesinde %0.9 hisse değeri hala sahipsiz duruyordu, Tahkim Mahkemesi’nin kararı 
da gelince Fin hissedarlığının yüzdesi  62’ye düştü. Fennovoima’nın pazardan daha fazla hissedar bulması 
gerekiyor, yoksa diğer Finlandiyalı hissedarlar için maliyetler yükselecek. Sorun şu ki kimse Fennovoima’da 
hisse satın almak istemiyor. Örneğin Fennovoima’nın %0,1’ine sahip olan Kuopion Energia şirketi 2013 yılından 
beri hisselerini satmak istiyor ama alıcı bulamıyor.

Devam eden sorunlar 
Reaktörün inşaat lisansını alabilmek için Fennovoima ve Rosatom’un, ‘Finlandiya Radyasyon ve Nükleer 
Güvenlik Kurumu’ STUK’a yaklaşık 50.000 sayfalık teknik materyal sunması gerekiyor. Sonrasında STUK 
Finlandiya hükümetine bir bilirkişi raporu sunuyor, hükümet ise başvurunun onaylanıp onaylanmayacağına 
karar veriyor.294 İlk başta Finlandiya İş ve Ekonomi Bakanlığı STUK’tan bu çalışmayı “mümkünse” 2017 yılının 
sonuna kadar yapmasını istedi. Bunun mümkün olmadığı şu anda son derece açık. Fennovoima STUK’a 
dokümantasyon sunmak konusunda defalarca kez başarısız oldu. 2016 yılının Eylül ayında YLE News STUK’un 
altı ay önce alması gereken belgeleri hala beklediğini ortaya çıkardı.295 2016 yılının Kasım ayında Helsingin 
Sanomat gazetesi STUK’un planlanan tarihten bir sene sonra Fennovoima’dan materyal aldığını söyledi.296  
STUK’un şu anda Rosatom için çalışan eski başkanı Jukka Laaksonen kamuoyuna yaptığı açıklamada 
gecikmelerin ardındaki nedenin Fennovoima ile Rosatom arasındaki bir iletişim sorunu ve Fennovoima’nın 
deneyim eksikliği olduğu iddia etti.297

STUK bunun karşılığında lisans sürecindeki gecikmelerin ardında yatan nedenin Rosatom’un, daha doğrusu 
Rosatom’un alt kuruluşlarının (reaktörün ana tedarikçisi RAOS Project, reaktörün ana tasarımcısı Atomproekt ve 
primer devrenin ana tasarımcısı OBK Gidropress) yetersiz kaynakları olabileceğini belirtti.     

STUK’dan Janne Nevalainen 2017 yılının Şubat ayında Nuclear Intelligence Weekly’e şu açıklamayı yaptı: 
“Biz (STUK) Fennovoima – Rosatom organizasyonuna dair 15 denetimi  tamamladık ve dokümantasyon 
sunumundaki gecikmelerin nedenlerinden birinin teknik kaynakların yetersizliği olduğu sonucuna vardık. 
Fennovoima ama daha çok Rosatom’un Finlandiyalı alt kuruluşu Raos Project Oy ve Atomproekt kendi işe alım 
planlarının gerisinde. Hala açık pozisyonlar olduğunu görüyoruz ve çalışanların iş gücü çok fazla.”298 

STUK’a göre Fennovoima belgeleri 2018 yılında sunacak; belgeler ulaştıktan sonra kurumun tüm 
dokümantasyonu incelemek ve güvenlik değerlendirmesini yazmak için en az altı aya ihtiyacı olacak. Bu, 
Fennovoima inşaat lisansı başvurusunun onayının 2019 yılına ertelenebileceği anlamına geliyor.   

Bununla birlikte gecikmeler Fennovoima’nın karşı karşıya kaldığı tek sorun değil. 2016 yılının Ağustos ayında 
YLE News, STUK tarafından yapılan bir güvenlik denetiminin Fennovoima’daki çok sayıda eksikliği ortaya 
çıkardığını yazdı. STUK denetim raporuna göre, denetim esnasında görüşülen bazı çalışanlar güvenlik 
konusundaki endişelere veya kuşku uyandıran uygulamalara dikkat çektikleri için baskı altında tutulduklarını, 
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açığa alındıklarını ve hatta “susturulduklarını” iddia etti. Rapor için görüşülen çalışanlar zaman baskısından da 
söz etti ve yönetimin zamanlama planını güvenlik konularından daha çok önemsediğini söyledi. STUK raporu 
aynı zamanda “asıl uzmanların ‘bazı belgelerin’ üzerine imza atmayı kabul etmediği durumlarda bu belgelerin 
imza değiştirilerek onaylandığını” belirtti. Fennovoima tüm iddiaları reddetti. Fennovoima Proje Direktörü konuyla 
ilgili şu yorumda bulundu: “Şirket içinde herhangi bir baskı veya tehdidin söz konusu olduğunu kabul etmiyoruz. 
Ama iletişimi ve sorumluluk dağıtımını artırmak için girişimlerde bulunuyoruz.” 299

Bundan sadece birkaç hafta sonra YLE News, Fennovoima’ın STUK raporunda yer verilen iddiaları reddettiğini, 
buna rağmen ana şirket Voimaosakeyhtiö SF (VSF)’nin üst yönetimden bir kişiyi güvenlik endişelerini Finlandiya 
Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu’yla paylaştığı için işten çıkarttığını yazdı. Voimaosakeyhtiö SF bu 
iddiaları önce inkar etse de, sonrasında YLE’ye itiraf etti. STUK Genel Müdür Yardımcısı Tapani Virolainen, 
bunun “güvenlik kültürünü şüphe götürmez bir şekilde ihlal ettiği” yorumunda bulundu. Virolainen YLE’ye verdiği 
röportajda STUK’un Fennovoima’nın diğer çalışanlarından da benzer görüşler aldığını belirtti: “Yaşanan birkaç 
olay var. Fennovoima’da ya da bağlantılı şirketlerde çalışanlarla yaptığımız görüşmeler elbette gizli kalacak. Bu 
görüşmeleri Fennovoima’ya bildirmeyeceğiz.”300

Finlandiya Ekonomi Bakanı Olli Rehn STUK ile görüştü ve skandaldan birkaç gün sonra,301 “Projenin 
(Fennovoima) güvenirliğini geri kazanması için bu sonbaharda çok büyük değişiklikler yapılması gerektiğini” 
ifade etti.  Bakanlık 2016 yılının Eylül ayının sonunda Fennovoima’dan ek bir güvenlik uygulamaları raporu istedi. 
STUK, 2016 yılının Kasım ayında Fennovoima ve Rosatom’un paylaştığı planlar konusundaki endişelerini dile 
getirdi. Bakanlık hemen ardından Fennovoima’dan projenin zamanlama planı ile ilgili ek bilgi talep etti.302 

2017 yılının Ocak ayının sonunda STUK, Eylül 2016’dan yıl sonuna kadarki süreye dair hazırladığı STUK 
güvenlik denetim raporlarının bir özetini yayımladı 303 ve Rosatom’un yetersiz kaynakları konusundaki 
endişelerini ifade etti. Raporun yayınlanmasından birkaç hafta sonra STUK’un Finlandiya Teknik Araştırma 
Merkezi VTT’den 2017 yılının sonbaharında teslim edilmek üzere Fennovoima’daki güvenlik kültürüne ilişkin bir 
denetim raporu yazmasını istediği açıklandı.304
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NÜKLEER ATIK İHRACATLARI
Tüm dünyadaki nükleer tedarikçi ve operatörler için kritikliğini koruyan ve hala çözülememiş sorunlardan biri 
de nükleer endüstrisi tarafından geçtiğimiz on yıllar içinde üretilen, yüz binlerce metrik ton307 yüksek derecede 
radyoaktif kullanılmış yakıt atığına uzun soluklu uygulanabilir bir çözüm üretilememiş olması. Endüstri her yıl her 
bir reaktör alanında fazladan ortalama 20 metrik ton kullanılmış yakıt üreterek bu bir türlü çözülemeyen, kritik 
çevre sorununu daha da kötü hale getiriyor.308

Sovyet Birliği’nin dağılmasından sonra, birbirini takip eden Rus hükümetleri nihai yeniden işleme işlemi için 
kullanılmış nükleer reaktör yakıtı ithal etmek üzere Avrupa ve Asyalı nükleer santral operatörleriyle anlaşma 
girişimlerinde bulundu. Bu, nükleer yakıt sorununa bir çözüm olmaktan çok uzak çünkü radyoaktif atıkların 
miktarını artırıyor. Buna ek olarak yeniden işleme bir nükleer silah materyali olan ayrılmış plütonyum üretmenin 
doğrudan bir yolu... 1990’lı yıllarda bu anlaşmalara yasal bir temel sağlaması amacıyla kanun çıkarılması için 
girişimlerde bulunuldu. Greenpeace Rusya Chelyabinsk bölgesinde ve Rusya çapında faaliyet gösteren çevre 
organizasyonlarıyla birlikte Rusya’daki radyoaktif atıkların ithalatını yasaklayan federal bir referandum yapılması 
için 2.5 milyon imza topladı. Ancak Rusya Bölgesel ve Genel Seçim Komitesi 600.000’in üzerinde imzayı çöpe 
attı ve imza sayısını ulusal bir referandum için gereken rakamın, yani 2 milyonun altına düşürdü.309 

Greenpeace ve diğer çevre örgütleri tarafından yürütülen mücadele Rusya ithalat planlarını 2011 yılına 
kadar erteledi, aynı yıl yeniden işleme için yurt dışında herhangi bir operatörden kullanılmış nükleer yakıt ithal 
edilmesine izin veren bir yasa310 çıkarıldı.311 

Rusya’nın Türkiye’yle 2010 yılında yaptığı anlaşmanın koşulları gereğince,312 Akkuyu Nükleer Santrali’nde 
üretilen kullanılmış yakıt Rosatom’un sorumluluğunda olacak.313 Türkiye hükümeti Akkuyu’nun ihale öncesi 
sürecinde, kullanılmış yakıtın reaktör operatörünün sorumluluğunda olmasını istediğini belirtti. Türkiye ne teknik 
olarak ne de mevzuat açısından kullanılmış nükleer yakıtları yönetebilecek altyapıya sahip değil.314 Buna ek 
olarak Türkiye kendisine yüzlerce nükleer silah üretmeye yetecek miktarda plütonyum temin edecek bir nükleer 
programı benimsediği için, uluslararası arenada nükleer silahların yayılma tehdidi açısından endişeler söz 
konusu.315 

Bununla birlikte 2013 yılının Temmuz ayı itibariyle Akkuyu’da üretilen kullanılmış yakıtların yeniden işlenmesi 
konusunda Rosatom ve Türkiye arasında nihai bir anlaşma mevcut değil. TAEK’in de 2013 yılında belirttiği 
gibi: “Taraflarca mutabık kalınabilecek ayrı bir anlaşma ile Rus menşeli kullanılmış nükleer yakıt, Rusya 
Federasyonu’nda yeniden işlenebilir.” 316

Belirtildiği gibi Akkuyu reaktörleri Türkiye’de elektrik üretirken, otoritelere kalırsa nükleer atıklar Rusya’nın olacak 
gibi gözüküyor. Bu bağlamda Türkiye Rosatom’la Sovyet Birliği’yle soğuk savaş zamanında Doğu Avrupa 
devletlerinin317 ve yakın zamanda Bushehr reaktöründe üretilen kullanılmış yakıtlar için anlaşma yapan İran’ın318 
içinde bulduğu gibi bir müşteri ilişkisine sahip olacak.  

VAKA ÇALIŞMASI 7           
NOVOVORENEZH II RUSYA SORUNLARLA BAŞLADI
5 Ağustos 2016’da Novovorenezh II Nükleer Santrali’ndeki ilk VVER 1200 tipi reaktör çevrim içi hale getirildi. Tam 
kapasite 2 hafta çalışmasının ardından 10 Kasım’da reaktör arızalandı ve bu arıza 6 gün sonra duyuruldu. 305 Elektrik 
jeneratöründen dolayı kısa devre yaparak arızalanan reaktör gerekli onarımlar yapıldıktan sonra 27 Ocak 2017’de306 
tekrar şebekeye bağlandı.
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Rosatom ile Türkiye arasında kullanılmış yakıtların nakliyesine ve yeniden işlenmesine ilişkin herhangi bir 
gelecekte imzalanacak bir anlaşmanın potansiyel çevresel, sağlık ve güvenlik riskleri sadece Mayak veya 
Rusya’da kurulacak yeni bir “yeniden işleme tesisi”nin içi ve etrafı için geçerli olmayacak. Radyoaktif atıkların 
bir yerden diğer bir yere nakledilmeden önce yıllarca soğutulması gerektiğinden, bu öneri alan içinde de risk 
barındıracak. Aynı zamanda nükleer atıkların Mayak’a nakliyesi rota üzerindeki toplumları tehlikeye atacak. 
Potansiyel nakliye rotasındaki nüfuslar (olası rota kombinasyonu Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, Karadeniz ve 
demir yolu ulaşımından geçiyor olacak) bir kaza veya sabotaj durumunda ciddi risk altına girecek.319 

Rosatom mevcut ve gelecekteki müşterileri için endişe teşkil etmesi muhtemel tüm bu konuların üzerini örtmek 
için yeniden işlenen kullanılmış nükleer yakıtın menşe ülkelere gönderilmesine olanak tanıyan yasal bir zemin 
hazırladı.320 Eğer Rusya hükümeti Akkuyu’nun kullanılmış nükleer yakıtının yeniden işlenmesiyle ortaya çıkan 
radyoaktif atıkları Türkiye’ye geri göndermeyi seçerse (ki mevcut yasalar dahilinde bunu yapabilir), bu durumda 
Türkiye hükümetinin yüksek seviyede radyoaktif atığı yönetmek için Türkiye içinde uzun vadeli bir çözüm 
bulması gerekecek.321 Bu, nükleer endüstrisinin başından beri yaşadığı ve çözemediği en önemli sorunlardan 
biri... Eğer Rosatom ile kullanılmış yakıt anlaşması yaparsa, Türkiye de aynı ciddi sorunla karşı karşıya kalacak 
gibi gözüküyor.  

Bu endişeler Macaristan hükümetinin VVER 440 tipi reaktörlerde üretilen radyoaktif atıkların yeniden işlenmesi 
için Mayak’a ihracatı konusunda yaptığı anlaşma ile de paralellik gösteriyor. Bu anlaşmaya 29 Nisan 2004 
tarihinde, Macaristan AB’ye girmeden birkaç gün önce varıldı. Üstelik Macaristan bu tarz bir sevkiyatın Avrupa 
Birliği içinde sorun yaratacağını biliyordu.322 2011 Euratom Radyoaktif Atıklar Yönergesi kullanılmış yakıtı yeniden 
işlenmesi için Rusya’ya gönderme ihtimalini içeriyor.323  

Greenpeace Macaristan ülkenin 2003 yılında Paks 2 reaktöründeki INES 3 seviyesindeki arızadan doğan 
kullanılmış yakıt atıklarını Rusya’ya gönderme planları hakkında detaylı bilgi talep etti.324 Bu talep karşısında 
arızadan zarar gören kullanılmış yakıt aygıtının Mayak’a gönderileceği teyit edildi. İhraç edilen bu radyoaktif 
atığın mülkiyetinin Rosatom’un alt kuruluşu TVEL’e devredileceği; sonuçta oluşan atığın ülkeye geri dönme 
ihtimali olmadığı açıklandı (AB Yönergesi altında potansiyel olarak mümkün olduğu belirtiliyordu). AB Yönergesi 
altında mülkiyet hakkının devrine sadece onaylanmış işlevsel bir nihai depolama havuzunun olduğu durumlarda 
izin veriliyor ve Rusya’nın böyle bir depolama havuzu yok.325 Macaristan’dan radyoaktif atık ihracatı planlarının 
durumu belirsizliğini koruyor.326
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Rusya	devleti	destekli	bir	şirket	olan	Rosatom,	Rusya’nın	sivil	ve	askeri	tüm	nükleer	
faaliyetlerini	yönetiyor.	Rosatom	küresel	pazarın	en	büyük	nükleer	tedarikçilerinden	
biri	olma	özelliğini	taşıyor.	Ancak	şirketin	büyüklüğüne	ve	operasyonların	boyutuna,	
arkasında	Rus	hükümetinin	oluşuna,	hükümet	yetkilileriyle	Rosatom	üst	yönetimi	
arasındaki	açık	kapıya	ve	bağımsız	yönetim	anlayışının	eksikliğine	bağlı	olarak	
yaşanan	sorunlar	hat	safhada.
 
Rosatom’un selefi olan şirketlerden biri dünyanın en kötü nükleer felaketi Çernobili gördü. Şirket bu faciadan 
ders aldığını söylese de yakın zamanlı güvenlik sicili hem Rusya’da hem de nükleer teknoloji ihraç ettiği diğer 
ülkelerde güvenlik kültürü açısından çok az şeyin değiştiğini gösteriyor. Güvenlik ihlalleri ve kazalar, nitelikli 
işgücünün eksikliği, nükleer alanlarda düşük nitelikli iş gücü kullanımı, yeterli kalite kontrol mekanizmasının 
olmayışı yüzünden Rosatom reaktörleri hem Rusya’da hem de yurt dışında insanları kabul edilemez bir riskle 
karşı karşıya bırakıyor.     

Şirket içine nüfuz eden ve son yıllarda gün yüzüne çıkmaya başlayan yolsuzluk bir kısmı nükleer güvenlik 
teşvikine yönelik olan kamusal fonun hortumlanma potansiyelini ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda Rus 
hükümetinin bu tarz büyük ihlallerin bir daha yaşanmamasını sağlama yeteneği konusunda da endişe yaratıyor. 

Rosatom’un küresel nükleer programını genişletmek gibi büyük bir hedefi var. Rus federal fonunun yanı sıra 
doğal gaz ve petrol gelirleriyle teşvik edilen şirket küresel nükleer filosunu “Yap-Sahiplen-İşlet” modeli aracılığıyla 
büyütmeyi hedefliyor. Rosatom’un arkasında Rus hükümeti fonu var ancak analistler bu durumda bile tek bir 
operatörün bu kadar fazla nükleer projeyi yeterli derecede finanse etmesinin mümkün olup olmadığı konusunda 
endişelerini dile getiriyor; aksi bir durumda finansal yükün çok büyük, hatta taşınması zor olacağını söylüyorlar. 
Rosatom’un iddiaları büyük ama hedefi denetimsiz kalıyor.     

Bunun yanı sıra Rosatom’un hem Rusya hem de diğer ülkelerdeki nükleer inşaat projeleri sadece kalite kontrol 
ve güvenlik endişelerini değil, aynı zamanda gecikme ve maliyet aşımlarını da beraberinde getiriyor. Tıpkı tüm 
nükleer endüstrisinde olduğu gibi... 

Yatırımcıların finansman konusunu Rosatom’a bırakmak yerine kendi fonlarını ortaya koydukları durumlarda, 
potansiyel müşteriler ya tahminlerinden çok daha uzun yıllar boyunca enerji almak için bekliyorlar ya da giderek 
artan masraflarla karşı karşıya kalıyorlar. Ya da tıpkı Bulgaristan örneğinde olduğu gibi, “fiyatın öngörülenin 2 
katını dahi aştığını” görüp projeyi sonlandırıyorlar.327    

 

SONUÇ
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Rosatom tarafından tedarik edilen ancak deniz aşırı ülkelerde işletilen reaktörlerden çıkan kullanılmış yakıt 
atıklarını geri alma önerisi (kullanılmış yakıtın nakliye aşamasına geçilmeden önce soğutulması gerektiğinden) 
sadece reaktörün bulunduğu alanda risk barındırmıyor, nakliye rotasındaki insanlar için de riski ciddi oranda 
artırıyor.  

Rusya’nın devam eden yeniden işleme işlemini ve plütonyum stoğunu meşrulaştırmak için kullanılan hızlı 
üretken reaktör programı, tıpkı bu tip reaktörler geliştirme girişiminde bulunan diğer ülkelerin de yaşadığı gibi, 
gecikmelerin yanı sıra başka sorunlar da deneyimliyor. Rusya’da silah yapımında kullanılabilen plütonyum 
stoğu artmaya devam ettiği için nükleer silahların yaygınlaşması riski bunun sonuçlarından biri... Ukrayna’da 
devam eden jeopolitik kriz nükleer endüstrisinin politik gelişmelere karşı savunmasızlığının altını çizer nitelikte. 
Bu son gelişmelerden kaynaklanan en büyük mevcut sorun ise Rosatom’un nükleer yakıtı Ukrayna üzerinden 
taşımasının engellenebilecek olması... 

Greenpeace Uluslararası 2014 yılının Ekim ayında “Rosatom Riskleri” raporunu yayınladığından beri yaşanan 
gelişmeler genel sonuçları teyit eder nitelikte. Rusya ve Finlandiya’da yaşanan gelişmeler kalite kontrol ve 
güvenlik konusundaki endişelerin haklılığını ortaya koyuyor. Türkiye ve Macaristan’daki projeleri finanse etmek 
için dönen entrikalar Rosatom ile nükleer işbirliği yapmanın finansal risklerini doğruluyor.

Rosatom bir iş ortağı olarak her açıdan endişe yaratıyor. Şirketin hem Rusya’da hem de yurt dışında genişleme 
hedefi toplumlar ve potansiyel müşteriler için güvenlik, finans ve siyaset gibi açılardan gereksiz ve kabul 
edilemez bir risk teşkil ediyor. Hem de temiz, güvenli ve daha ucuz enerji kaynakları varken... 
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