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Değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

 6 Nisan 2019 tarihinde Mersin-Akkuyu’da nükleer santralde reaktörün 

oturacağı temelin bazı bölümlerinde çatlak oluşmuştu.  

 Nükleer santralde reaktörün oturacağı temelin çatlak olan bölümleri kırılmış, 

tamamen yenilenmiş ancak sonradan yeniden çatlak oluştu. Yani 2 kere, tam da 

reaktörün oturacağı yer çatlamıştır. Nükleer Santralin çalışmaya başladığında yeni bir 

çatlağın olmayacağının, herhangi bir kazanın yaşanmayacağının garantisi asla 

verilememektedir.  

 Dünya’da örneğin daha önce Çernobil’de, Fukuşima’da nükleer kazalar 

yaşanmış, bu bölgelerde bütün doğa, canlılık yok olmuş, insanlar yaşamını yitirmiştir. 

Uzun yıllar geçmesine rağmen bu bölgelerde halen yaşam oluşamamaktadır.  

 Mersin Akkuyu’da santral inşaatında yaşanan çatlak geleceğimizde, 

bölgemizde ve ülkemizde de çatlak oluşturmaktadır. Mersin uzun sahilleri, yeşil bir 

doğası olan inci gibi parlayan bir kenttir. 

 Mersin cennet bir şehirdir. Yarın yaşanacak bir kazada cenneti cehenneme 

çevirmemek için biran önce bu proje durdurulmalıdır.   

 Bütün gelişmiş ülkeler nükleerden vazgeçerken Türkiye imkanı olmasına 

rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak yerine sanayi ülkelerinin 

ellerindeki eskimiş nükleer teknolojileri satın alıyor.  

 Santralde oluşabilecek herhangi bir sızıntı veya patlama sonucunda 100.000 

kilometrekareden fazla alanı etkileyebilecek ve gerektiğinde silah olarak 

kullanılabilecek bir tesisi tamamen yabancıların eline bırakmış durumdayız.   

 Akkuyu nükleer santrali,  Akdeniz’in ekosistemini bozacak; tarımını, turizmini, 

insan sağlığını, yaşamı tehdit edecek düzeyde etkileyecektir. Ayrıca bölgemiz nükleer 

atık deposuna dönüştürecektir. Akkuyu Nükleer Santralinin yer seçimi 1970’li yılların 

başında yapılmıştır. Bu alanın seçildiği günden beri Akkuyu Santralinin seçilen bu 



alanda yapılmasının jeolojik olarak uygun olmadığı ilgili odalar ve konunun 

uzmanlarınca defalarca dile getirilmiştir.  

 Ancak bu uyarılar dikkate alınmamış ve yeni incelemeler yapılmaksızın, yarım 

asır önce seçilen alanda inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 

 Uluslararası nükleer santral yapım kurallarına göre nükleer santral yapım 

denetimlerinin yetkin bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gerekirken, ülkemizde 

bu görev bir devlet kuruluşu olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 

yapılmaktadır. Çok kısa bir süre önce de TAEK personelinin bir kısmı yeni kurulan 

Nükleer Denetleme Kurulu (NDK) isimli kuruluşa devredilerek Akkuyu Nükleer 

Santralının yapım işlerini denetleme görevi bu kuruluşa verilmiştir. Oysa Nükleer 

denetleme Kurumu’nun, denetim yapacak bir donanıma sahip olmadığı yine konunun 

uzmanlarınca dile getirilmektedir. Bakın Japonya Başbakanı Naoto Kan, 2016’da ne 

söylüyor: 

 “Fukuşima kazasından önce dönemin başbakanı Erdoğan’la bir görüşmemde, 

benim de kalitesinden emin olduğum Japon nükleer teknolojisini kullanmalarını 

tavsiye etmiştim. Şimdi anladım ki bu sözlerim tamamen hataymış.  

Bunun için pişmanım.” 

 Almanya şu an Türkiye'nin iki katı daha fazla enerji üretip kullanmasına 

rağmen, 2022'de mevcut nükleer santrallerin tümünü kapatmayı hedefliyor.  

 Biliyorsunuz şu aralar HBO’nun çektiği çok popüler bir dizi var. İsmi Çernobil. 

Çernobil’de yaşanan nükleer felaketi anlatıyor. Dönemin iktidarına ve sorumlularına 

dizi içinde yer vermiş. Peki Allah korusun, Yıllar sonra da Mersin Akkuyu’da 

yaşanabilecek bir nükleer felaket sonrası HBO bu defa da Akkuyu diye bir dizi yapar 

mı? Gelecek kuşaklar cennet Mersin’i canlı canlı görmek yerine, dizilerde nasıl 

cehenneme döndüğünü mü izleyecek?  

 O zaman sorumsuz bir Bakan çay içip “bakın radyasyon yok” diyordu. Allah 

Korusun Akkuyu Patlaması olursa o zaman başka bir sorumsuz Bakan çıkıp “Bakın 

portakal, mandalina, muz, çilek yiyorum radyasyon yok” mu diyecektir? Daha önce 

söyledim, yine söylüyorum; Gelin bu yanlışlardan, çevre katliamlarından dönün, 

dönün ki tarih sizi “üretip ihraç ettikleri tek şey kirlilikti” olarak yazmasın!  Ve siz de bir 

gün pişman olmayın!  



 Çünkü ileride Akkuyu’da reaktör patlarsa bedelini yapanlar değil; maalesef 

yananlar ödeyecek. Ve bu projeyi, inşaatı durdurun ki ileride bir gün birileri yaşanan 

facianın dizisini çekmesin ve Mersin Çernobil olmasın. Hepinize tekrar saygılar 

sunuyor, teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim.  

  



 


