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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeni bir 
Çernobil yaşamak istemiyoruz” söz-
leri üzerine açıklama yaptı. Bilim 
insanlarının itirazları ve güvenlik 
endişelerine ve yapım aşamasındaki 
ihmaller zincirine rağmen Akkuyu 
Nükleer Güç Santralı projesinin 
sürdürüldüğüne dikkat çekilerek, 
“Cumhurbaşkanı’nın sözleri çelişki 
yaratmıştır” denildi. 

EMO Yönetim Kurulu’nun 20 
Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açık-
lamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Ukrayna temasları sıra-
sında Zaporijya Nükleer Santralı et-
rafında devam eden çatışmalardan 
duyduğu endişeyi dile getirdiği hatır-
latılarak, şöyle denildi:   

“Yıllardır bilim insanlarının tüm 
itirazlarına, güvenlik konusundaki 
uyarılara ve özellikle Akkuyu Nükleer 
Güç Santralı (NGS) Projesi`nin yapım 
aşamasındaki ihmaller zincirine rağ-

Yeni Çernobil İstemiyorsanız, Akkuyu’dan Vazgeçin

men nükleer santral konusundaki ıs-
rarını sürdüren Cumhurbaşkanı‘nın bu 
sözleri çelişki yaratmıştır.

Bir nükleer felaket daha istemedi-
ği konusunda samimi olduğuna inan-
mak istediğimiz Cumhurbaşkanı`nın 
bu sözleri, ülkemizin hiçbir çıkarının 
bulunmadığı ve bir kaza halinde be-
deli belki de rakamlara dökülemeye-
cek kadar büyük maddi zarar ve çevre 
tahribatına yol açacak nükleer santral 
inşaatına neden hala devam edildiği 
sorusunu akıllara getirmektedir.

Enerji ihtiyacından çok ‘siyasi’ bir 
karar olan nükleer santral projesi, ik-
tidarın ‘NGS sahibi’ olarak görünme 
ve temelsiz bir şekilde ‘nükleer ligde 
oynama’ hırsını göstermektedir. ‘Milli 
enerji’ politikaları ve savunma ihtiya-
cı bahane edilerek sürdürülen Akkuyu 
NGS, unutulmamalıdır ki her yönüyle 
Rus sermayesi hakimiyetindeki bir 
projedir. Rusya Federasyonu`nun nük-
leer enerji sektöründe varlığını geniş-
letme amacı doğrultusunda stratejik 

bir adımdır ve kârı da Rusya`ya ait 
olacaktır.

Dolayısıyla Çernobil ve Fukuşima 
felaketlerinin sonuçları ortadayken, 
dışa bağımlılığı daha da artıracak, pa-
halı enerji üretecek, kirli, riskli ve atık 
sorunu çözülmemiş bir NGS için ısrar 
edilmesini anlamak mümkün değildir. 
Akkuyu NGS`nin yanı sıra iktidar, mali 
olarak yürütülemeyeceği anlaşıldığı 
için askıya alınan Sinop NGS projesini 
de ‘uygun tekliflerin değerlendirilebi-
leceği’ gibi açıklamalarla halen masa-
da tutmaya çalışmaktadır. Söz konusu 
tüm nükleer santral projeleri biran 
önce iptal edilmelidir.

Türkiye’de ne yazık ki facialar ya-
şanmadan değil, sonrasında önlem al-
mak yaklaşımı yaygın olsa da, nükleer 
bir felaketin geri dönüşü olmayacağı-
nın altını çizerek; Cumhurbaşkanı`nın 
sözlerinin de bir uyarı olarak kabul 
edilmesi ve tehdit boyutuna varma-
dan nükleer maceradan derhal vazge-
çilmesi çağrısı yapıyoruz.”


