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EMO ve NÜKLEER

KARŞITI PLATFORM
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26 Nisan 2008- Çernobil Felaketi’nin 22. yıldö-
nümünde NKP (NKP), “Sonuç Belli: Çernobil” 
başlıklı yazılı basın açıklaması yaptı.

26 Nisan 2008- Mersin’de Çernobil Felaketi’nin 
yıldönümü nedeniyle nükleer santral kurma giri-
şimlerini protesto eden “Nükleer Santrallara ve 
Balık Çiftliklerine Hayır” mitingine Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO) katılım gerçek-
leştirdi. Sinop İskele Meydanı’nda da Çernobil 
Felaketi’nin yıldönümü nedeniyle nükleer sant-
ral girişimlerini protesto eden etkinliğe EMO 
Samsun Şubesi tarafından destek verildi.

4 Temmuz 2008- NKP Yürütme Kurulu, Öner, 
Soner ve Güneş’ in anma etkinlikleri için hazır-
lık toplantısı gerçekleştirdi.

14 Temmuz 2008- NKP Yürütme Kurulu 
toplantısı yapıldı.

22 Temmuz 2008- NKP tarafından Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde yapılan 
kitlesel basın açıklamasında nükleer santral 
ihalesinin durdurulması istendi. NKP adına 
basın açıklamasını EMO 41. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Musa Çeçen okudu.

22 Temmuz 2008- Soner Balta, kardeşi Öner 
Balta ve Güneş Korkmaz’ın mezarları başında 
düzenlenen anma törenine EMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Musa Çeçen katıldı.

22 Temmuz 2008- Sinop’ta 2 yıl önce düzen-
lenen nükleer karşıtı şenlikte Karadeniz’de 
boğularak yaşamını yitiren 3 gencin anısına 
“Nükleer Santrallar ve Yaşam Hakkı” başlıklı 
sinevizyon gösterisi ve söyleşi yapıldı. Söyleşiye 
EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Musa 
Çeçen, Enerji ve Çevre Danışmanı Arif Künar 
ile Avukat Mehmet Horuş konuşmacı olarak 
katıldı. Gençlerin anısına Yüksel Caddesi’nde 
Mimarlar Odası binasının önünde fotoğraf ve 
karikatür sergisi açıldı.

23 Temmuz 2008- Nükleer karşıtı şenlik 
programına katılmak için gittikleri Sinop’ta 
2 yıl önce yaşamlarını yitiren 3 gencin anısına 
Jeoloji Mühendisleri Odası Kültür ve Eğitim 
Merkezi’nde “PU 230” isimli film gösterimi 
yapıldı.
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26 Temmuz 2008- Sinop’ta düzenlenen nükleer karşıtı şenlikte 2 yıl önce yaşamını yitiren Soner ve Öner 
Balta kardeşler ile Güneş Korkmaz anısına Sinop’ta düzenlenen etkinliklere EMO 41. Dönem Yönetim 
Kurulu Yazmanı Hüseyin Önder katıldı.

23 Ağustos 2008- EMO NKP Sekretaryaları Toplantısı, EMO İstanbul Şubesi Hizmet Binası’nda yapıldı. 
Toplantıya, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Sırdaş Karaboğa, EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu 
üyeleri, EMO Adana, Antalya, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun şube yöneticileri katıldı.

6 Eylül 2008- NKP Türkiye Eşgüdüm Toplantısı, EMO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 24 
Eylül’de yapılacak ihaleye yönelik eylemleri örgütleme, takvimlendirme ve NKP’yi kongreye taşıyacak 
yapının; EMO, Çevre Mühendisleri Odası, Küresel Eylem Grubu, Yeşiller ve Greenpeace tarafından 
oluşturulmasına karar verildi

22 Eylül 2008- NKP, Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santral ihalesinin yapılacağı 24 Eylül günü, 
ihaleyi sokakta protesto edeceğini duyurdu.

23 Eylül 2008- İstanbul’da gerçekleştirilen NKP Sekretaryaları Toplantısı’na katılım sağlandı.

24 Eylül 2008- NKP, Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santral inşaatı ihalesini, önce 
Yüksel Caddesi’nde toplanıp ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne yürüyerek protesto 
etti. Bakanlık önünde bir de basın açıklaması yapan NKP bileşenleri, ihaleye tek teklif gelmesini bakanlık 
önünde kutladı.

30 Kasım 2008- NKP Kongresi toplandı. Divan’da EMO Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Filiz’in de görev 
aldığı Kongre’de yeniden belirlenen Yürütme Kurulu’na EMO da seçildi. Yürütme Kurulu’na Enerji, 
Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), EMO, Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan başka talep 
olmaması nedeniyle yürütmenin ilk eşgüdüm toplantısında 5’e tamamlanmak üzere ESM, EMO ve Jeoloji 
Mühendisleri Odası tarafından oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

2 Ocak 2009- NKP Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

10 Ocak 2009- Mersin NKP “Nükleere Hayır Mitingi” yaptı.

12 Ocak 2009- NKP Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.
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19 Ocak 2009- NKP, nükleer yarışmada tek teklif gelmesine rağmen sürecin devam ettirilerek, fiyat 
teklifinin açılmasını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde düzenlediği kitlesel basın açıklaması 
ile protesto etti. EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu Yazmanı Hüseyin Önder tarafından okunan basın 
açıklamasında, tek firma ile ihalenin sürdürülemeyeceği vurgulanarak, ihalenin iptal edilmesi istendi.

16 Şubat 2009- NKP Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

8 Nisan 2009- NKP Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

16 Nisan 2009- NKP Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı. 

22 Nisan 2009- EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Hüseyin Önder, NKP adına, İmaj Radyo’da nükleer 
santrallara ilişkin hazırlanan programa katıldı. Önder, nükleer ihale süreci, NKP’nin yürüttüğü mücadele 
ve Sinop’ta Çernobil Felaketi’nin yıldönümünde düzenlenecek miting hakkında bilgi verdi.

22 Nisan 2009- NKP Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.   

24 Nisan 2009- NKP Sekretaryası adına EMO Yönetim Kurulu tarafından “Nükleer İhaleye Fesat Karış-
tırılıyor” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

26 Nisan 2009- Sinop NKP’nin öncülüğünde Sinop’ta Uğur Mumcu Meydanı’nda Çernobil Felaketi’nin 
23. yıldönümünde, “Çernobil’i Unutma! Geleceğe Sahip Çık!” sloganı ile miting düzenlendi. Miting ala-
nında konuşan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen, yaşanan ihale kepazeliğine son verilmesini 
istedi. Çeçen, miting katılımcılarını nükleer santrallara karşı mücadele etmeye çağırdı.   

24 Haziran 2009- NKP Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

25 Haziran 2009- Nükleer karşıtı mücadelenin simgesi haline gelen Sanatçı Kazım Koyuncu, anısına 
ölümünün 4. yılında düzenlenen “Kazım Koyuncu İçin Sokağa Şarkı Söylüyoruz” başlıklı anma etkinlik-
lerinin tanıtımı için yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

27 Haziran 2009- Kazım Koyuncu anısına düzenlenen “Sokağa Şarkı Söylüyoruz” etkinliğinde konuşan 
EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Hüseyin Önder, nükleer santral ihalesinin iptal edilmesini istedi.

16 Temmuz 2009- NKP Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.
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21 Temmuz 2009- Nükleersiz Yaşam Şenliği sırasında yaşamını yitiren Soner Balta, Öner Balta ve Güneş 
Korkmaz’ın anısına Yüksel Caddesi’nde kitlesel basın açıklaması yapılarak, stant açıldı.

22 Temmuz 2009- Soner Balta, Öner Balta ve Güneş Korkmaz, Karşıyaka Mezarlığı’nda mezarları 
başında düzenlenen törenle anıldı.

23 Temmuz 2009- Soner Balta, Öner Balta ve Güneş Korkmaz anısına düzenlenen anma etkinlikleri 
kapsamında EMO Konferans Salonu’nda Şair Mehmet Özer tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Şiir 
dinletisinin ardından Temel Demirer ve Metin Özuğurlu’nun katılımıyla “Gençlik ve Muhalefet” konulu 
söyleşi düzenlendi.

6 Ağustos 2009- NKP adına EMO Yönetim Kurulu, “AKP Hükümeti, Rusya ile Nükleer Pazarlığı Yapa-
maz” başlığı altında yaptığı basın açıklamasıyla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara ziyareti 
öncesinde nükleer santral ihalesinin iptal edilmemesini eleştirildi.
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NÜKLEER KARŞITI PLATFORM BASIN AÇIKLAMASI

Felaketin 22. yılında “Nükleer Santrala Hayır” sesleri yükselecek...

SONUÇ BELLİ: ÇERNOBİL

Çernobil felaketinin 22. yılında Türkiye’de artan kanser vakaları tartışılırken, yeni Çernobillerin ilk işa-
retleri verilmeye başlanmıştır. Mersin ve Sinop’ta gerçekleştirilen nükleer santral karşıtı mitingleri, yüz 
bin imzayı, bilim insanlarının açıklamalarını görmezden gelen AKP Hükümeti, “ucube” nükleer santral 
yasası ve yönetmeliklerini çıkararak ihale sürecini başlatmıştır. Ancak daha başlangıçta hükümetin, kendi 
hazırladığı yasayı bile 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in vetosunun ardından bütünüyle değiş-
tirerek, “şans eseri” yasayı düzelttiği söylenmektedir. Daha yasa çıkarma aşamasında bile Türkiye’nin 
nükleer gibi tehlikeli bir konuda “işi şansa” bırakılmıştır. 

Bugün Çernobil Nükleer Santralı’nda 26 Nisan 1986’da meydana gelen kazanın 22. yıldönümü. Çernobil 
Felaketi yaşamını yitiren insanlar, kullanılamayan binlerce kilometre tarım alanları, kirlenen yeraltı suları 
ile kara bir leke olarak tarihte yerini alırken, sonuçları uzun yıllara yayılmış bir karanlık miras bırakmıştır. 
Çernobil faciasının ardından yayımlanan 5 bin civarındaki tıbbi araştırmada kazadan sonra bölgedeki 
kanser oranının 20 kat, sakat bebek doğumlarının 2.5 kat, tüberküloz hastalığına yakalananların sıklığı-
nın ise 10 kat arttığı belirtiliyor. Kazanın ardından geçen 22 yıllık süre içinde bölgede yaşayan insanların 
vücutlarında hücre ölümü, bağışıklık sisteminde yetersizlikler ve genetik yapının bozulması ile orantılı 
olarak kanser oluşumunun hızlandığı araştırma sonuçları olarak dünya kamuoyuna yansıdı. Ülkemizde 
ise ciddi bir araştırma yapılmaması nedeniyle Çernobil kazasından etkilenmenin boyutları tam olarak 
hala bilinememektedir. 

Nükleer santralların yarattığı tehdit, yalnızca patlama gibi büyük bir kaza ile sınırlı değildir. Basına yansı-
yan-yansımayan, açıklanan-açıklanmayan, irili-ufaklı radyoaktif sızıntılar bugün dahi devam etmektedir. 
Sızıntı olmasa bile nükleer santral civarında radyasyon artışı yaşandığı, hava, su, toprak kirliliğine neden 
olarak canlı yaşamı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı da bilinen bir gerçektir. 

Ortaya çıkan yasa ve yönetmelikler, insanların nükleer santral kurulumuna ikna edilmek için “nükleer 
teknoloji ve istihdam hayali” ile kandırıldığını belgelemiştir. Yasaya göre dışarıdan personel alınacaktır. 
Nükleer teknoloji getirilmesi değil, ülkemizin nükleer çöplük yapılması söz konusudur. 

Bugün ülkemizde yaşanan elektrik açığının nedeni de nükleer santral kurulmaması değil, kamunun yatırım 
yapması engellenerek, enerji hizmetinin sermayenin rant alanı haline dönüştürülmesinden kaynaklan-
maktadır. Kaldı ki bugün ve önümüzdeki 1-2 sene içerisinde yaşanacak olan elektrik açığının nükleer 
santrallarla çözümü mümkün değildir. Dolayısıyla halkımız, “Karanlıkta kalacağız, nükleer santral kurul-
malı” söylemleriyle kandırılamaz. Üstelik en üst düzey yetkililerin bile kabul ettiği ülkenin kaynaklarının 
değerlendirilmediği gerçeği karşısında bu söylemin tamamen geçersiz olduğu açıktır. 

Öz kaynaklar açısından elektrik enerjisi potansiyelimiz, 115-120 bin megavat kurulu güç ile üretilebilecek 
olan 482 ile 569 milyar kilovatsaattir. Türkiye’nin kendi potansiyelini değerlendirmesi durumunda bile 
önümüzdeki 30 yıllık sürecin talebini karşılayabilecek kaynağı mevcuttur. 

Yeni yatırımlar bir yana ülkemizde enerji tasarrufu ve verimliliği ile ciddi paralar harcamadan ve çevreyi 
kirletmeden elektrik talebinin daha uzun süre karşılanabilmesi mümkündür. Bilimsel çalışmalar göster-
miştir ki, ülkedeki yüzde 30’lara varan enerji tasarrufu potansiyelinin yüzde 15’lik bölümü hiçbir harcama 
gerektirmeyen, sadece bilinçlenme ve planlama ile kazanılabilecek bir haldedir.

Nükleer santrallar, çok büyük ve geri dönülemez bir çevre kirliliği, risk ve toplumsal maliyet yaratmaktadır. 
Nükleer enerjinin; finansman-yatırım-işletim-söküm maliyetleri açısından en pahalı, yakıt ve teknoloji 
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olarak dışa bağımlı oluşu, hala çözülemeyen radyoaktif atık sorunu, ekolojik dengeyi bozması nedeniyle 
ve üretim güvenilirliği (kaza-risk-terör açısından) en tehlikeli enerji üretim teknolojisi olduğu, yaşanmış, 
anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

Nükleer enerji misyonunu ve miadını; başta İsveç, İtalya, Almanya, İspanya, Avusturya gibi Avrupa ülkeleri 
olmak üzere gelişmiş ülkelerde tamamlamıştır. Ancak özellikle ABD ve Fransa tarafından yoğun bir “lobi” 
ile “nükleer rönesans”, “iklim değişikliğine çözüm” olarak nükleer santrallar yeniden canlandırılmaya, 
Ortadoğu ve Asya’ya pazarlanmaya, yeni bir “nükleer silahlanma” ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. 
Ülkemiz bu oyuna düşmemelidir.

AKP Hükümeti’ni, nükleer maceradan biran önce vazgeçerek, insan ve doğaya duyarlı temiz enerji kay-
naklarına yönelmeye, ülkenin öz kaynaklarını kamusal bir hizmet anlayışı ile planlama kavramı içinde 
değerlendirmeye ve özelleştirme uygulamalarına derhal son vermeye çağırıyoruz. Nükleer enerji dünyada 
terk edilmektedir ve Türkiye’nin nükleer enerjiye ihtiyacı yoktur. Bu tamamen nükleer lobilerin daralan 
pazarlarına yer açmak ve atıklarına depo bulmak ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Türkiye’yi yeni facialara 
sürüklemeye ve nükleer lobilerin pazarı-çöplüğü yapmaya kimsenin hakkı yoktur.

Bundan önceki nükleer santral ihalelerinde olduğu gibi, bugün yaşadığımız nükleer saldırı mutlaka 
durdurulacaktır. Bu hükümet de daha önce nükleer santral inadına sarılmış olan siyasiler gibi tarihteki 
yerini bir gün alacaktır.

NE MERSİN’DE NE SİNOP’TA NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYORUZ!

ÇERNOBİL’İ UNUTMA GELECEĞİNE SAHİP ÇIK

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM 
 26.04.2008
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NKP’DEN “FİYAT ZARFI” PROTESTOSU

AKP Hükümeti, enerji alanında yarattığı yatırımsızlık, pahalı enerji ve enerji yokluğu sorunlarına nükleer 
tehlikeyi de eklemekte ısrar ediyor. İhaleye tek firma katılmış olmasına rağmen sürecin devam ettiril-
mesi, ne hukuka, ne devlet ihale geleneğine, ne hükümetin kendisinin çizdiği çerçeveye, ne Türkiye’nin 
ekonomik ve enerji alanındaki çıkarlarına uygundur. Adına yarışma denilen ihalede öncelikle “yarışmacı” 
yoktur. Tek oyunculu bir yarışma mümkün müdür? Öncelikle usul işlemleri açısından gerekli olan belge-
lerin inceleneceği aşamada tek firma katılımı nedeniyle zaten iptal edilmesi gereken ihale süreci devam 
ettirilmiş, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) nükleer enerji yanlısı kişiler ve bilim adamları 
tarafından bile eleştirilen 9 maddelik ölçütlerine göre teknoloji onayı verilmiştir. 

TAEK’in hızla nasıl onay verebildiğini anlayamadığımız bu teknolojiyi Rus şirketi Avrupa’ya kabul ettire-
bilmek için Fransız Areva, Bulgar şirketi ile kurduğu konsorsiyuma Alman RWE’nin de desteğini sağlamış 
olmasına rağmen halen Bulgaristan Belene Nükleer Santral Projesi için 1 yıldır AB Enerji Komisyo-
nu’ndan lisanslama sürecini tamamlayamamıştır. Gelinen noktada fiyat teklifi açılmaya çalışılmaktadır. 
Oysa çıkardıkları yasada dahi “Alınan teklifler TETAŞ tarafından bu kanun ve çıkarılacak yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde değerlendirildikten sonra en uygun teklif belirlenerek, ilgili şirketle sözleşme 
imzalanmasına izin alınmak üzere Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulur” denilmektedir. Görüldüğü gibi 
teklif değil, tekliflerden söz edilmektedir. Oysa ortada teklifler yoktur. 

Yapılmaya çalışılan yalnızca hukuka aykırı bir uygulama değil, ülke geleceğini tehlikeye atan siyasal bir 
karardır. Bu kararın hukuki boyutu dışında yer seçiminden, enerjide dışa bağımlılık sorununa kadar 
uzanan tartışmalı birçok boyutu bulunmaktadır. Daha temel nokta ise tehlikeye atılan canlı yaşamıdır. 
Nükleer enerji teknolojisinin çok dikkatli uygulanması ve ciddi güvenlik harcamaları yapılmasını gerek-
tirdiği nükleer enerji savunucularının da söylediği bir gerçektir. Rus VVER tipi nükleer santral teknolojisi 
kendisini kanıtlamış bir teknoloji olmadığı gibi bu teknolojinin araştırma ve geliştirmesinden sorumlu 
bilimciler tarafından yapılan yayınlarda (ATOMIC ENERGY VOL.104 NO.1 2008) bile teknolojik ve 
güvenlik açısından zaaflar kabul edilirken, ciddi bir çözüm önerisi dahi sunulamamaktadır. 

 VVER 1200 teknolojisi ile kurulması planlanan Bulgaristan’daki santral için AB Enerji Komisyonu 1 
yıldır onay veremezken, bu konudaki yetkinliği ayrıca tartışma konusu olan TAEK 2.5 ay içinde nasıl onay 
verebilmektedir? Kaldı ki aynı bölgede santral kurmak üzere 1980’lerde çalışma başlatan Bulgaristan’da 
bu santrala ilişkin ihale süreci 2005 yılında başlatılmış ve 3 yıldır süreç devam etmekteyken; AKP Hükü-
meti’nin 1 yıldan kısa bir zamanda ihaleyi sonuçlandırma telaşı nasıl açıklanabilir? 

Nükleer enerji üretiminde sorun yalnızca nükleer kaza anında ya da radyasyon sızıntısı anında ortaya 
çıkmamaktadır. Elbette nükleer santralın kurulacağı yerin kullanılamaz ve insanların giremeyeceği bir 
bölge haline dönüşme tehlikesinin yanında sürekli olarak bölgenin doğasına ve canlı yaşamına vereceği 
zararlar söz konusudur. Bu santralda kullanılacak soğutma suyunun her gün 1 milyon tonunun buharlaşa-
rak bölgedeki atmosferik buhar oranı ve sıcaklık derecesini daha da artıracağı ve bu buharlaşma sırasında 
deniz suyunda çözülmüş sülfür, klor, nitrojen gibi gazların oksitlenerek toksik gazlara dönüşeceği ve asit 
yağmurlarına neden olacağı bilinmektedir. 

İngiliz Times Online Haber Ajansı’nın 4 Nisan 2008 tarihli bir haberinde Oxford Üniversitesi’nde Dr. 
Peter Anderson’ın yürüttüğü araştırmanın “İngiltere’nin deniz kenarlarında elektrik üreten nükleer reak-
törlerin soğutma suyuna takılan yetişkin, yavru balıkların ve lavranın ölüm oranının, ticari balık sanayisince 
yakalanan/avlanan balık oranının yüzde 46’sı kadar olduğu” sonucuna yer verilmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2007 yılında Türkiye kara sularında avlanan toplam balık 
miktarı 518 bin ton ve diğer deniz ürünleri ise 70 bin tondur. Bu miktarın en az 5’te 1’inin 12 binden 



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

76

41. Dönem Çalışma Raporu

77

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
41. Dönem Çalışma Raporu

fazla deniz canlısı türünün yaşadığı Doğu Akdeniz kıyılarından karşılandığını kabul edersek; Akkuyu 
Santralı’nın ilk 10 yıl içinde bu kıyılardaki balık neslini nasıl yok edeceğini açıkça görebiliriz.

Turizm bölgesi olarak görülen Akkuyu Bölgesi’nde deniz yaşamının büyük ölçüde etkileneceği de açıktır. 
Balıkçılık olumsuz etkilenecektir. Doğu Akdeniz kıyılarında yaşayan insanların tarım istihdam alanları 
asit yağmurlarının artması ile yok olacaktır. Yani bu santraldan sistematik bir şekilde çevreye sızan rad-
yasyonun yaratacağı tehlike bir kenara zaten bölgede insanların yaşayabilmeleri için sürdürülebilir deniz 
ve kara tarımı olanakları ortadan kalkacaktır.

AKP Hükümeti ve yetkililerin ihale sürecine ilişkin olarak da yanıt vermesi gereken sorular bulunmak-
tadır:

-Rus-Türk ortaklığı karşısında ihaleye teklif veren neden başka bir grup yoktur? Tek teklif gelmesine 
rağmen ihale neden iptal edilmemektedir? 
-Lisanslama ve işletme için ilk gerekli olan güvenlik kriterleri konusundaki belirsizlik ve kuşkular 
devam etmektedir. TAEK’in değerlendirmesinde, Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın (IAEA), Avrupa 
Birliği Enerji Komisyonu’nun, Batı Avrupa Nükleer Enerji Denetleme Birliği’nin (WENRA) kriterleri 
dikkate alınmış mıdır?
-Bulgaristan’daki Belene Nükleer Santralı ihalesini Rus Atomstroyexport (ASE) şirketi kazandığı 
halde, Avrupa Enerji Komisyonu neden hala projeye nihai onayı vermemiştir?
-Performansı henüz ispat edilmemiş ve 2006 yılına kadar da Batı ülkelerinde dizayn sertifikası dahi 
alamamış bir teknoloji nasıl kabul edilebilmektedir?
-ASE’nin fiyatı ucuz olduğu için diğer firmalar teklif vermemişlerse, bu durum ayrıca soru işaretleri 
yaratmaktadır. Bulgaristan’da Belene Nükleer Santral İhalesi’ni diğer şirketlerden çok daha ucuz fiyat 
vererek kazanan (diğer Rus Skoda şirketinden de 1 milyar Avro daha az) ASE şirketinin, Belene’de 
1991 yılında iptal edilen VVER-1000 tipi reaktörün; ana kazanı, türbinleri, buharlaştırıcı ve diğer 
vanalar, pompalar, borular vs. gibi reaktör aksamlarını maliyetten düşerek alıp, hangi yeni projelerde 
kullanılacağını biliyor musunuz? 
- VVER reaktörlerinde reaktör korunun bulunduğu ana binanın iç duvarına kaplanması düşünülen 
çelik koruyucu duvarın bir kor erimesi (meltdown) kazası sırasında termo-kimyasal ve termo-mekanik 
reaksiyonlarını tespit edebilecek bir simülasyon veya deney şu ana kadar yapılmış mıdır?
-Rus Gidropress Şirketi’nin son 10 yılda nükleer santral pazarına girebilmek için geliştirdiği VVER 
tipi rekatörlerinde, sadece reaktörün; ana kazan boyutları, yakıt çubukları konfigürasyonu, buhar 
üreticileri, gibi parametreleri kağıt üzerinde değiştirip (Thermal Engeeniring 2007. Vol.54 No.5) 
santral ömrü 40 yıl olan VVER-1000 tipindeki aynı malzeme ile birkaç yıl içinde üreteceği VVER-1200 
tipinde 60 yıla çıkabileceğine inanıyor musunuz? 
-Dünyada ilk defa, deniz sıcaklığının hava sıcaklığından daha yüksek olduğu bir bölge olan Akkuyu’da 
kurulacak 4 tane VVER-1200 santralın soğutma suyu olarak Akdeniz’den bir dakikada alacağı 10 milyon 
litre Akdeniz suyunun en az dörtte birinin soğutma sistemlerinde buharlaşarak her gün milyonlarca 
ton deniz suyunda çözülmüş nitrojen, sülfür gibi sera gazlarının/tuzlarının atmosfere karışacağı ve 
bölgedeki asit yağmurunu tetikleyerek bu bölgenin tarım sanayisini ve insanların sağlığını 10 yıl içinde 
nasıl etkileyeceğini biliyor musunuz? (Water data.usgs.gov/nwis/rt)
-Bu santralın 12 ay normal çalışmasını yürütebilmesi için nasıl bir soğutma sistemi kullanılacak ve her 
gün gerekli olan 15 milyar litre Akdeniz suyunun (Ankara’nın bir günde kullandığı su miktarı yaklaşık 
1 milyar litre) denizden pompalarla çekilmesi sırasında milyonlarca balık ve trilyonlarca lavranın yok 
olacağını, ayrıca 30 derecenin üzerine kadar ısınan ve tuzluluk derecesi her çevrimde artan atık suyun, 
bölge denizinin kimyasını değiştirerek, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde balıkçılık ve diğer deniz ürünleri 
sanayisinin nasıl etkileneceğini hesapladınız mı?
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-Bulgaristan’da, İran’da, Uzakdoğu ülkelerinde ve Türkiye’de santral yapımı yüklenecek bu ASE şirketinin 
bu projeleri zamanında bitirecek teknolojik altyapı, malzeme kalitesi ve kalifiye elamanlarının yeterliliğini 
araştırdınız mı?

Elektrik enerjisi üretiminde yüzde 50’ye ulaşan oranlarda doğalgaza mahkumiyet bulunmaktadır. Dışa 
bağımlı bir kaynak olan doğalgazda ne yazık ki ülke seçeneği de fazla değildir ve Rusya’ya bu anlamda var 
olan bağımlılığın, dışa bağımlılığı azaltma iddiasıyla yola çıkılan nükleer ihale ile kuvvetlendirilmesini de 
kabul etmek mümkün değildir. Ülkenin hidrolik kaynaklarının yüzde 65’i değerlendirilmeyi beklemektedir. 
Rüzgar atlasıyla 48 bin megavatlık potansiyel açıklanmış olmasına rağmen yüzde 1’lik dahi üretimden söz 
edebilmek mümkün değildir. Türkiye’nin jeotermal enerji alanında Avrupa’nın en zengin kaynak potan-
siyeline sahip ülkesi olduğu bilinirken, bu alana yönelik neredeyse ciddi hiçbir yatırım bulunmamaktadır. 
Güneş, biyoenerjideki potansiyel de yerli ve yenilenebilir kaynaklar arasında değerlendirilebilir potansiyeli 
oluşturmaktadır. Türkiye’nin linyite dayalı 18 bin megavatlık kapasite ile 120 milyar kilovat saatlik üretim 
yapabilmesi mümkünken, 2008 yılının 11 aylık döneminde 38.2 milyar kilovat saat ile linyitin Türkiye’nin 
toplam elektrik üretimi içindeki payı yüzde 21’e gerilemiştir. 

Bu ülkenin nükleer enerjiye ihtiyacı olmadığını, değerlendirilmeyi bekleyen yerli ve yenilenebilir kay-
nakları dururken, 30 yıldır TAEK nükleer atıkların çevreden nasıl ve nerede izole edileceğini dahi tespit 
edememişken, böyle bir maceraya atılmanın gereği olmadığını bir kez daha vurgulayarak, ihalenin iptal 
edilmesini talep ediyoruz.

Nükleer Maceraya Son!

Nükleer Santrala Karşı Çık, Geleceğine Sahip Çık!
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Nükleer Karşıtı Platform, 26 Nisan’da Sinop’ta miting düzenliyor...

NÜKLEER İHALEYE FESAT KARIŞTIRILIYOR

Çernobil Felaketi’nin 23. yıldönümünde ülkemizde yine nükleer santral tartışmaları yaşanmakta; iptal 
edilmesi gerektiği açık olan bir ihale için dayatmalar, zorlamalar yapılmaktadır. AKP Hükümeti’nin ihale 
sürecine müdahale ettiği, İhale Komisyonu’nun olumsuz görüşünün gereğini yerine getirmediği, gizli 
pazarlıklar yürüttüğü ortaya çıkmıştır. Skandala dönüşen bu ihale derhal iptal edilmelidir.
AKP döneminde yürütülen nükleer santral kurulumuna ilişkin yasa, yönetmelik, kriter oluşturma ve ihale 
süreci baştan sona “Ben yaptım oldu” anlayışını yansıtan belirsizlik, yetersizlik ve keyfi uygulamalarla 
doludur. Akkuyu’da kurulmak üzere yapılan nükleer santral ihalesine tek bir başvuru olması “Nükleer 
Rönesans” iddialarını çökerttiği gibi yasadaki “yarışma” süreci de baştan sona ermiştir. Buna karşın 
nükleer santral inadına devam edilmiş, sözde teknolojik kriter süreci tamamlanıp Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu’ndan (TAEK) uygunluk belgesi alınmıştır. İhalenin 3. aşaması olan fiyat zarfı açılması süreci 
ise hukuka aykırı girişimlere sahne olmuş; nükleer lobiciliğin ve dayatmanın açık bir göstergesi haline 
dönüşmüştür. Tek bir firma dışında katılımcısı olmayan ihale devam ettirilirken, mevzuata aykırı olarak 
aynı firmadan birkaç fiyat teklifi alınarak yarışma görüntüsü yaratılmaya, katılımcıları olmayan “zoraki 
bir yarışma” yapıldığının üstü örtülmeye çalışılmıştır. 

Mevzuata aykırı zoraki ihale
İhaleyi düzenleyen yönetmeliğe bakıldığında 3. zarfa ilişkin değerlendirme sürecinde tek bir şirketle 
ihale sürecinin devamını sağlayacak herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi tersine kapalı zarf usulüyle 
tekliflerin yarışmasından söz edilmektedir. Nükleer ihale için özel olarak hazırlanan mevzuata göre tek 
firmayla farklı bir ihale usulü uygulanmasına imkan olmadığı gibi fiyat teklif aşamasında da fiyatın revize 
edilmesine olanak yoktur. Yönetmeliğe göre teklifler alındıktan sonra ihale sürecinde herhangi bir deği-
şikliğe gidilmesi söz konusu dahi olamaz. 
Oysa gelinen aşamada firmanın kaç tane revize teklif verdiği dahi takip edilemez bir noktaya gelmiştir. 
Bizzat Enerji Bakanı tarafından fiyat zarfının açıldığı gün yeni bir teklif olduğu, bunun da resmi evrak 
olarak işleme alındığı açıklanmış; mevzuata aykırılığın dillendirilmesi üzerine aynı gün akşam saatlerinde 
bu kez ikinci fiyat teklifinin firmaya açılmadan iade edildiği duyurulmuştur. Ancak ihaledeki zorlamalar 
sona ermemiş, firmanın revize fiyat teklifi bir şekilde İhale Komisyonu’na sunulmuştur. 
Yasa ve yönetmeliğe göre firmanın teklifini değiştirmesi mümkün olmadığı gibi ihale şartnamesinde de 
ikinci bir teklifin söz konusu olamayacağına ilişkin çok sayıda hüküm bulunmaktadır: 

“-Yarışma komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlen-
dirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını 
isteyebilir. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya Yarışma dokümanında 
yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu 
doğuracak şekilde kullanılamaz. 
-Bu yarışma için alternatif teklif verilemez. Ön koşul ve karşı şart taşıyan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır.
-Teklif alma saatinden sonra gelen teklif, değişiklik ve iptaller dikkate alınmayacaktır.”

Şartnamede yasak davranış ve fiiller kapsamında “Yarışmada kendisi veya başkaları adına doğrudan veya 
dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek” sayılmaktadır. 

Nükleer enerjinin pahalılığı belgelendi
Sonuçta yasal olarak başka teklif alınması mümkün değildir. Yani şartnameye göre teklif değiştirilemez. 
Firmanın kilovat saat başına 21.16 sentlik ilk teklifi ile revize teklifi arasındaki fiyat uçurumu da teklifin ne 
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ölçüde haksız ve abartılı olduğunu, nükleer santralla 
elektrik üretiminin ucuz değil pahalı olduğunu gözler 
önüne sermektedir.
Ülkenin enerji kaynakları potansiyeli ve bunların 
değerlendirme oranları dikkate alındığında baştan 
ihtiyaç olmadığı açık olan nükleer santral ihalesi 
hiç yapılmaması gerekirken, kamuoyunun tepkisi 
görmezden gelinerek ihale süreci başlatılmıştır. 
Bununla da yetinilmeyerek ülkenin kaynaklarından 
esirgenen alım garantisi gibi önemli kamu teşviklerini 
nükleer santral için seferber eden mevzuat düzenle-
meleri yapılmıştır. Tek bir firmanın teklif vermesiyle 
yarışma olmaktan çıkan süreç devam ettirilmiştir. 
Üstelik firmanın teklif ettiği elektrik satış fiyatıyla 
nükleer elektrik üretiminin ülkeye ne kadar pahalıya 
mal olacağı belgelenmiştir. Bu fiyat karşısında dahi 
nükleer santral yapma inadı sürdürülmekte, firmayla 
fiyat pazarlıkları bir şekilde yürütülmeye çalışılmakta, 
TETAŞ’taki İhale Komisyonu olumsuz karar bildir-
mesine rağmen, firmanın mevzuata aykırı ikinci fiyat 
teklifinin dikkate alınması için uğraşılmaktadır. 

İhale derhal iptal edilmeli
AKP Hükümeti, acil çözüm bekleyen enerji alanında 
nükleer santrala kilitlenmiş; Türkiye’nin 3 değerli 
yılını heba etmiştir. Daha fazla bu sürecin uzama-
ması, nükleer santral karşıtlarına kulak verilmesi, en 
azından ihale sürecindeki hukuka ve kamu yararına 
aykırı gelişmelerin kabul edilerek ihalenin derhal 
iptali gerekmektedir. 
Nükleer lobilerin her türlü hukuki ve meşru süreç-
leri yok ederek sürdürdükleri inat karşısında Nükleer 
Karşıtı Platform da insan ve doğa yaşamını savunma 
kararlılığını sürdürmektedir, sürdürmeye devam 
edecektir. Bu çerçevede Çernobil’in 23. yıldönümü 
nedeniyle ülkemizin bu felaketten en çok etkilenen 
bölgesi olan Karadeniz’de yer alan Sinop’ta nükleer 
santral kurma girişimlerine karşı miting düzenle-
necektir. “Çernobil’i Unutma, Geleceğe Sahip Çık” 
çağrısıyla, Sinop Uğur Mumcu Meydanı’nda 26 
Nisan Pazar günü saat 13.00’de gerçekleştirilecek 
olan mitingde, zoraki nükleer ihalesine son verilmesi 
için AKP Hükümeti uyarılacaktır. 
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