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 6 Ocak 2020 tarihinde Çiğdem Toker, Sözcü Gazetesindeki köşesinde Akkuyu AŞ’nin 

off-shore şirketlerle para alışverişi yapmak için yetki aldığını yazmıştır. Bahsi geçen yazıda 

karar için, “Amiyane tabirle Akkuyu'da kimin elinin kimin cebinde olduğunun bilinmediği bir 

dönem resmen başladı” ifadeleri kullanılmıştır.  

 Kararın yasal ama hukuki olmadığının altını çizen Toker, “Yazılı hukuk açısından suç 

değil ama hukuka uygun da değil. Çünkü Akkuyu A.Ş.'nin nükleer santrali bu ülkede yaşayan 

82 milyon insanı her koşulda ilgilendiriyor. Risklerinin, yol açtığı ve açacağı çevre yıkımının 

yanı sıra Türk Hazinesi orada üretilecek elektriği kilovatsaati 12.35 dolar/sent'ten satın alma 

garantisi verdi. Dolayısıyla uzun yıllar boyu vergilerimizle finanse edeceğimiz NGS'nin 

sahibi konumundaki şirketin para operasyonları karanlık olamaz. AKP kurucusu Zapsu'nun 

sekiz kişilik yönetim kurulunun tek Türk üyesi olduğunu daha önce yazdım” demiştir. Toker 

yazısında, Akkuyu yönetiminde bulunan Henri Edouard Proglio’nun, ülkesi Fransa’da 

yolsuzluk yaptığını ve hem kamu kurumundan hem özel sektörden maaş aldığını; yani çift 

maaşla haksız gelir elde ettiğini yazmıştır.   

 Bu bağlamda;  

1. 8 kişilik yönetim kurulunda sadece Almanya vatandaşı bir Türk olmasına 

karşın, altı Rus vatandaşının olması göz önüne alındığında Akkuyu Nükleer Güç Santrali nasıl 

Türkiye’nin yararına olan kararları alacaktır? Herhangi bir risk anında denetimi, kontrolü 

yabancıların elinde olan bir şirketin, Türkiye’nin güvenliği ve çıkarı için karar alabileceğine 

inanıyor musunuz?  

2. Fransa'nın kamu elektrik şirketi EDF'nin uzun yıllar genel müdürlüğünü 

yapmış, görevi sırasında usulsüz işlemler yaptığı, yolsuzluklara karıştığı belirlenmiş Henri 

Edouard Proglio’nun, Akkuyu’nun yönetiminde olması sizi rahatsız etmiyor mu? Daha önce 

ülkesinde etik dışı şekilde hem kamudan hem özel sektörden çift maaş alan Henri Edouard 



Proglio’nun bu durumu; Türkiye’de de benzer birçok kamu görevlisi bulunduğu için mi sizi 

rahatsız etmemektedir?  

3. Akkuyu’da üretilecek elektriği kilovatsaati 12.35 dolar/sentten garanti verildiği 

gözönüne alındığında Türkiye Halkı bu ödeme garantisi yüzünden her yıl toplamda ne kadar 

ek vergi ödemek zorunda kalacaktır? Vatandaşlarımız bu ek vergiyi kaç yıl boyunca 

ödeyecektir?  

4. Mali olarak denetlenemeyen ve hangi şirketlere para aktaracağı bilinmeyen, 

bilinemeyecek Akkuyu AŞ’ye ödeme garantisi verilmesi sonrası; Türkiye Cumhuriyeti 

Hazinesine ve bütçesine ne kadara mal olacağı, ne tür uluslararası krizlere yol açabileceği 

hesaplanmış mıdır? Varsa bunlar nelerdir?  

 


