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Akkuyu Nükleer Santralinin doğal felaketler, sel, depremle; güvenlik ve uluslararası
hukuki krizler karşısında ülkemizi sürükleyeceği büyük sıkıntıların, felaketlerin araştırılması,
ortaya çıkarılması ve Türkiye’nin yararına olacak şekilde bir kararla Akkuyu Nükleer Santrali
İnşaatının durdurulması gerekmektedir. Bu nedenle Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve
105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.12.02.2020
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GEREKÇE

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli mahallesinde Rusya tarafından inşa edilen
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatı çalışmaları, halen hukuken geçerli ÇED raporu
olmaksızın yürütülmektedir. Zeminindeki betonda çatlak oluşmasına, nükleer reaktörün
oturtulacağı bölümün iki kere çatlamasına rağmen inşaata devam edilmektedir. Üstelik bahsi
geçen çatlamalar; aktif Kuzey Ecemiş Fay Hattı üzerindeki 6 karstik boşluk barındıran zemini
bölgesinde, her biri 14 bin tonluk 4 reaktör binmeden oluşmuştur. Mersin'de Akkuyu Nükleer
Santrali çalışırken yaşanacak bir depremde, Akdeniz ve çevresi geri dönülemeyecek
felaketlerle karşı karşıya kalacaktır.
Deprem ve patlama riski ile karşı karşıya olunan Akkuyu Nükleer Santrali ayrıca
birçok başka vahim iddiayla ve durumla da kamuoyunda sıkça tartışma konusu olmaktadır. 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.
Nükleer santral gibi çok önemli bir yapının yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının ağırlıkta olmaması, söz ve karar hakkının yabancılara devredilmesi, ülkemiz
geleceği açısından kabul edilemez sıkıntılara yol açacaktır.
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