
emo izmir şubesi haziran 201922

> tmmob

TMMOB, Akkuyu Nükleer Santralı 
temelinde çatlaklar oluştuğu ve 
bu bölümlerin yeniden yapıldığına 
ilişkin haberler üzerine basın açık-
laması yaparak, uyarıların dikkate 
alınmamasının yaratabileceği va-
him sonuçları hatırlattı. İnşaat ça-
lışmalarının bağımsız kuruluşlarca 
denetlenmediğine vurgu yapılan 
açıklamada, projenin iptal edilmesi 
istendi. 

TMMOB’un 9 Mayıs 2019 tari-
hinde Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz imzasıyla gerçekleştirdiği 
basın açıklamasında, Akkuyu Nükleer 
Santralının temelinde beton çatlakları 
tespit edildiğine ilişkin haberler ha-
tırlatılarak, “nükleer santrallerin risk-
lerine ilişkin uyarı ve kaygılarımızda 
ne kadar haklı olduğumuzu bir kez 
daha göstermiştir” denildi. Haberlerde 
projeyi denetlemekle yükümlü olan 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun 
(TAEK) çatlakları tespit ettiği ve çat-
lak bölümlerin kırılarak yeniden beton 
döküldüğü ancak aynı yerlerde tekrar 
çatlaklar oluştuğu bilgilerinin yer al-
dığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından 8 
Mayıs 2019 tarihinde yapılan ciddi-
yetten uzak kısa açıklamada zeminde 
çatlakların oluştuğu dolaylı olarak ka-
bul edilmektedir. Açıklamada, zeminde 
oluşan çatlak reddedilmeyerek kulla-
nılan betonun ağırlık altında yayılıp 
sıkışma özelliğine sahip olan özel bir 
tür olduğu ifade edilmektedir.”

Yer seçiminin yapıldığı 70’li yıllar-
dan bu yana TMMOB’un bu alanın jeo-
lojik olarak uygun olmadığı uyarısında 
bulunduğuna vurgu yapılan açıklama-
da, “Projeye ilişkin hazırladığımız ra-

porlarda, inşaat alanının Akdeniz fay 
hatlarına çok yakın olduğunun ve bu 
alanda bir nükleer santral yapılması-
nın hiçbir biçimde uygun olmadığının 
altı özel olarak çizilmiştir. Ancak bu 
uyarılar dikkate alınmamış ve yeni 
incelemeler yapılmaksızın, yarım asır 
önce seçilen alanda inşaat çalışma-
larına başlanmıştır” ifadelerine yer 
verildi.   
“Bağımsız Denetim Yok”

Uluslararası kurallara göre inşaat 
denetimin yetkin bağımsız kuruluşlar 
tarafından yapılması gerektiğine vur-
gu yapılan açıklamada, şu bilgilere yer 
verildi:   

“Ülkemizde bu görev bir devlet 
kuruluşu olan TAEK tarafından yapıl-
maktadır.  Çok kısa bir süre önce de 
TAEK personelinin bir kısmı yeni kuru-
lan Nükleer Denetleme Kurulu (NDK) 
isimli kuruluşa devredilerek Akkuyu 
Nükleer Santralının yapım işlerini 
denetleme görevi bu kuruluşa veril-
miştir. Akkuyu,  Türkiye ile Rosatom 
isimli Rus şirketi arasında yapılan 
bir anlaşmanın Milletlerarası bir an-
laşma haline getirilerek yasalaşması 
sonucu yapılmakta olan bir tesistir. 
Anlaşmanın bir tarafı Devlettir. Devlet 
ise anlaşmanın giriş bölümünde ve 
içerisinde belirtildiği üzere bu nükle-
er santralın yapılmasını talep eden ve 
destekleyen taraftır. Yani bağımsız bir 
kuruluş değil anlaşmanın talep eden 
tarafıdır. Dolayısıyla nükleer santra-
lın bugüne kadarki yapım sürecinin 
TAEK tarafından yapılması uluslara-
rası kurallara aykırıdır. Bu aykırılığın 
üstesinden gelebilmek için hükümet 
tarafından bağımsız bir yapı olarak 
kurulan Nükleer Denetleme Kurulu, 
henüz denetim işlerini yerine getire-

bilecek kadroya sahip değildir. Bu ya-
pısıyla, Kurulun bu ne derece bağımsız 
olabileceği kadar, bu görevi ne derece 
yerine getirebileceği de belirsizdir.”

Temelin iki kere çatlamasına rağ-
men kısa sürede üst yapıya uygun 
hale getirildiğinin iddia edilmesinin 
soru işaretleri doğurduğuna değinilen 
açıklamada, şöyle tamamlandı: 

“TMMOB olarak, Akkuyu NGS’nin 
yapımı için hazırlanan ÇED raporunu 
ayrıntılı olarak incelemiş ve yanlışlarla 
dolu ÇED raporunun kabul edilmeme-
sini talep etmiştik. Uyarılarımızı dik-
kate almayan Bakanlık, projeye ÇED 
Olumlu kararı vermişti. Bakanlığın bu 
kararına karşı, ‘saha çalışmalarının ye-
terli olmadığı’ ve ‘deprem konusunun 
göz önünde tutulmadığı’ gibi temel 
itiraz noktaları ekseninde açtığımız 
dava süreci devam etmektedir Bugün 
gelinen noktada TMMOB olarak uya-
rılarımızın dikkate alınmamış olma-
sının yaratabileceği vahim sonuçların 
belirtileri ortaya çıkmaya başlamıştır. 
İnşaat daha fazla ilerlemeden Akkuyu 
Nükleer Santralı için yapılan tüm 
çalışmalar durdurulmalıdır. Nükleer 
sevdası felakete dönüşmeden proje 
derhal iptal edilmelidir.”

Öte yandan söz konusu haberler 
üzerine Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) ise 6 Mayıs 2019 tarihinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
yazı yazarak bilgi talebinde bulundu. 
Temel çatlaklarına ilişkin haberlerin 
hatırlatıldığı yazıda, iddiaların doğru 
olup olmadığı, çatlakların ne zaman 
ve neden oluştuğuna yönelik bilgi is-
tendi. 

“Felakete Dönüşmeden İptal Edin!”


