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13 Nisan 2020 itibariyle; Türkiye’de korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşımızın sayısı 

56,956 ve korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşlarımızın sayısı 1,198’dir.  

10 Nisan 2020 tarihinde Akkuyu Nükleer AŞ'nin taşeron şirketinde çalışan bir personelin, 

korona virüs teşhisi ile karantina altına alındığı, temas ettiği kişilerin de tespit edilerek izole 

edildiği bildirilmiştir.  

Bu bağlamda; 

1 – Korona virüsün bu denli hızla yayıldığı bir ortamda Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı, 

neden halen bu riske rağmen devam ettirilmektedir? İnşaatı durdurarak bütün çalışanları 

ücretli izne neden göndermiyorsunuz? İnşaat işçilerinin ve ailelerinin canı mı, yoksa Akkuyu 

Nükleer Tesisi İnşaatı mı daha önemli?  

2 – Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Akkuyu Nükleer Santral İnşaatında kaç çalışan 

bulunmaktadır? Bu çalışanların kaçı aktif olarak inşaat çalışmalarına devam etmektedir? Bu 

çalışanlardan kaçına korona virüsü (Covid 19) testi yapılmıştır? Bu testlerin kaçı pozitif 

çıkmıştır? Pozitif çıkan çalışanların tedavi süreci ne durumdadır?  

3 – Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatında çalışan ve korona virüse yakalanan işçinin şu anki 

durumu nedir? Bahsi geçen çalışan, bu virüse nerede ve nasıl yakalanmıştır? Neden korona 

virüse karşı önlem alınmamıştır?  

4 - Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatında, korona virüse önlem olarak neler yapılmaktadır? 

Çalışanlara ve işçilere koruyucu maske, eldiven ve gerekli ekipmanlar ücretsiz şekilde 

verilmiş midir? Sağlandıysa, bunlar ne zaman işçi ve çalışanlara verilmiştir? İşçi ve çalışanlar 

inşaat alanına ne şekilde gidip gelmektedir? Gerekli mesafe korunarak yemek ve ulaşım 

hizmetleri, çalışanlara sunulmakta mıdır?  

5 - Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatında çalışanlara sokağa çıkma yasağının açıklanması 

sonrası mail gittiği ve çalışmaya devam edileceğinin ifade edildiği iddiaları doğru mudur? 

Doğruysa bunu kim ya kimler, hangi izinle yapmışlardır? Böyle bir idari izin varsa bunu 

hangi makam ya da kişi vermiştir? Sokağa çıkma yasağının geldiği 11-12 Nisan 2020 ve 18-

19 Nisan 2020 tarihlerinde; Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatında herhangi bir çalışma yapılmış 

mıdır? Bu tarihlerde inşaat ve çalışma bölgesine gelen çalışan bulunmakta mıdır? Varsa 

bunların inşaata girme gerekçeleri nelerdir?  

 


