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EMO Yönetim Kurulu’nun 19 Eylül 
2022 tarihinde kamuoyuyla paylaştı-
ğı açık mektupta, Rusya Federasyonu 
Devlet kuruluşu olan Rosatom şirke-
tinin Akkuyu Nükleer Güç Santralının 
inşa çalışmalarını sürdürdüğü hatırla-
tılarak, şöyle denildi:  

“Santralın birinci reaktöründe inşa 
çalışmaları oldukça ilerlemiş ve reak-
törün nükleer reaksiyonla ilgili bö-
lümlerinin yapımına başlanmıştır. Bir 
nükleer santralın yapımında, özellikle 
bu safhada yapılan işlerin kalitesinin 
ne kadar önemli olduğu ve yapılacak 
en küçük bir hatanın insan yaşamını 
doğrudan etkileyeceği ve böyle bir 
küçük hatanın bile çok büyük felaket-
lere neden olabileceği bilinen ger-
çeklerdendir. Yaşanan büyük nükleer 
felaketlerin ikisinin böyle küçük hata-
lardan tetiklendiği bilinmektedir.

Bu yadsınamaz gerçek ortada 
iken daha önce Akkuyu Nükleer Güç 
Santralı temel yapılarında çatlakların 
oluştuğu ve bunların tekrarladığı ba-
sına yansımış ve bu konuların gerçek 
olduğu ve gerekli onarımların yapıl-

dığı Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından 
açıklanmıştır. Ancak bir müddet sonra 
26 Temmuz 2022 Tarihinde Akkuyu 
Nükleer Güç Santralı ana yüklenicisi 
Titan2- İC İnşaat A.Ş. konsorsiyumu-
nun sözleşmesi feshedilmiştir. Bu 
fesih işlemi gerekçeleri arasında ana 
yüklenici tarafından yapılan işlerin bir 
kısmının standartlara ve şartnamelere 
uymadığı ve bu uygunsuzlukların sü-
rekli tekrarlandığı, ayrıca iş güvenliği 
ve işçi sağlığı kurallarına uyulmadığı 
gibi hususlar da vardır.

Hal böyle iken Akkuyu Nükleer 
A.Ş’nin ana yüklenici değişikliğinden 
sonra basında sık sık Akkuyu Nükleer 
Güç Santralı inşaatında yapılan iş ve 
işlemlerin tekniğine uygun olarak ya-
pılmadığı, işlerine son verilen taşeron 
ve işçilerin yerine aynı kalifikasyonda 
eleman alınamadığı, işine son verilen 
ana yüklenici yerli ortağa ait iş ma-
kine ve teçhizatlarının yasal olmayan 
yollardan çalıştırıldığı ve ehliyetsiz 
kişiler tarafından kullanıldığı ve hatta 
eleman açığını kapatmak için vasıfsız 
göçmen işçi çalıştırılmaya başlandığı, 

iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri-
nin alınmadığı haberleri yer almakta-
dır.

Santral inşaatında yapılan işlerin 
standartlara uygun olarak yapılmadı-
ğı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen 
önceki ana yükleniciden sonra yeni 
atanan ana yüklenici için de benzer 
standart dışı ve kalitesi uygun ol-
mayan işler yapıldığı ve iş güvenliği 
kurallarının ihlal edildiği yönünde 
basında yer alan haberler yöre hal-
kında ve tüm ülkede endişe ile iz-
lenmektedir. Bugüne dek bu konuda 
Kurumunuzdan herhangi bir açıklama 
yapılmamıştır.

Türkiye’nin enerji politikaları içe-
risinde nükleer enerji santrallarının 
hem ekonomik hem de teknik açıdan 
yanlış bir tercih olduğu ve bu santral 
inşaatının derhal durdurulmasının 
ülke yararına olduğu bu somut ger-
çekle bir kere daha ortaya çıkmıştır. 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
olarak sizi asli görevinizi yapmaya da-
vet ediyor ve kamuoyunda oluşan ay-
dınlatıcı bir açıklama beklentisini bir 
an evvel karşılamanızı talep ediyoruz.”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, Akkuyu Nükleer Güç Santralı inşaatının standartlara uygun yapılmadığı 
iddialarıyla ilgili olarak Nükleer Düzenleme Kurumu’nu asli görevini yapmaya çağırdı. EMO tarafından yayımlanan açık mek-
tupta, “Türkiye’nin enerji politikaları içerisinde nükleer enerji santrallarının hem ekonomik hem de teknik açıdan yanlış bir 
tercih olduğu ve bu santral inşaatının derhal durdurulmasının ülke yararına olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır” denildi.

Nükleer Düzenleme Kurumu’na 
Açık Mektup


