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TMMOB AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ 
GÜNCEL DURUM RAPORU YAYIMLANDI*

TMMOB Akkuyu Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu tarafından hazırlanan 
"TMMOB Akkuyu Nükleer Güç Santrali Güncel Durum Raporu" yayımlandı. 

Bilindiği gibi Akkuyu Nükleer Santrali 
(NGS), Türkiye’de yapımına karar ve-
rilen ve bu konuda hükümetlerarası 
anlaşma yapılarak, yapımı yasa ile be-
lirlenen ilk nükleer güç santrali olma 
niteliğini taşımaktadır. Akkuyu'da nük-
leer santral yapımı için ilk çalışmalar, 
Mersin ili Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi 
Akkuyu mevkisinde yer seçimi yapıla-
rak 1970‘li yılların başında başlamıştır.

TMMOB, uzmanlık alanları içerisindeki 
projeleri ve yatırımları, ülke çıkarları ve 
toplum yararı açısından irdelemek ve 
bu projelerle ilgili, teknik ve bilimsel 
değerlendirmeler yaparak toplumsal 
farkındalık yaratmayı bir görev ve so-
rumluluk olarak görmektedir.  Bu çer-
çevede  nükleer santraller Birliğimizin 
üzerinde çalışmalar yaptığı konular-
dan biri olagelmiştir.

TMMOB, elektrik kullanımını toplum-

sal yaşamın vazgeçilmez unsurların-
dan biri olarak niteleyerek, insan hakkı 
olarak kabul etmektedir. Ancak iktidar-
lar tarafından uygulanan neoliberal 
politikalar sonucunda elektrik temini 
bir kamu hizmeti olmaktan çıkarılmış 
ve bir piyasa faaliyeti haline getirile-
rek ticari bir meta haline dönüştürül-
müştür. Buna karşılık, elektriğin üreti-
minden nihai kullanıcıya kadar giden 
sürecin, sosyo-ekonomik gelişme po-
litikaları ile ilişkisinin yanı sıra, kullanı-
lan enerji kaynakları, çevresel etkileri, 
verimlilik, elektrik enerjisinin erişile-
bilir ve elektrik fiyatlarının ödenebilir 
olması gibi toplumu doğrudan ilgilen-
diren boyutları vardır. Bu sebeple top-
lum üzerinde önemli ekonomik etkiye 
sahip bir unsur olmuştur. Bu durumda 
elektrik ile ilgili her gelişme toplumu 
yakından etkilemektedir.

* Raporun tam metnine https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/akkuyur.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
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Akkuyu NGS; nükleer enerjiden elekt-
rik elde edilmesinin yarattığı riskler 
yanında; üreteceği elektriğin devlet 
tarafından çok yüksek bir fiyat ile satın 
alınma garantisinin verilmiş olması, 
işleyiş ve denetim süreçlerindeki belir-
sizlikler, dışa bağımlılık, atık sorunu vb. 
nedenlerle sorunludur.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik 
üretme teknolojilerinin son yıllarda 
çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve bu 
kaynakla dayalı elektrik üretimi ma-
liyetlerinin ve fiyatlarının düşmesine 
karşılık, güvenlik riskleri, yapım sürele-
rindeki gecikmeler nedeni ile nükleer 
güç santrallerinde son yıllarda artan 
tesis ve üretim maliyetleri ve başlan-
gıçta öngörülen rakamları aşan söküm 
maliyetleri, özellikle Batılı ülkelerde 
nükleer santrallerden uzaklaşılması 
sonucunu ortaya koymuştur. Geç-
mişte meydana gelen nükleer santral 

kazalarından sonra oluşan hasarların 
telafisinin neredeyse imkânsız olması 
sonucunda, birçok gelişmiş ülke yeni 
nükleer santral yapmaktan vazgeçmiş 
ve mevcut nükleer santrallerini kapat-
maya ve elektrik gereksinmelerini ye-
nilenebilir kaynaklardan karşılamaya 
yönelmiştir.

Böyle bir dönemde, ülkemizde teşvik-
ler verilerek, ne pahasına olursa olsun 
nükleer santral kurulmasındaki ısrar 
anlaşılabilir ve kabul edilebilir değildir.

TMMOB, şimdiye dek yapmış olduğu 
çalışmalarla, toplumsal yarar ve elekt-
rik ihtiyacının karşılanması açısından 
Türkiye’nin Akkuyu NGS’ye ihtiyacı ol-
madığını net olarak ortaya koymuş ve 
bu hususta önemli bir toplumsal du-
yarlılık yaratılmasını sağlamıştır.

Bu çalışmaların devamı olarak, TMMOB 
Yönetim Kurulu‘nun almış olduğu 20 

Ekim 2018 tarih ve 170 sayılı kararla 
oluşturulan AKKUYU NGS İzleme Ko-
misyonu, Haziran 2019 itibarıyla Akku-
yu NGS’nin güncel durumu hakkında 
bu raporu hazırlamıştır.

Raporun hazırlanmasında esas olarak 
Akkuyu NGS hakkındaki genel bilgiler 
yanında son yıllardaki gelişmeler, pro-
jenin hâlihazır durumu, elektrik ener-
jisi açısından Türkiye’deki gelişmeler 
incelenmiş ve bu çerçevede Akkuyu 
NGS ekonomik, yasal ve teknolojik açı-
dan irdelenmiştir.

Rapor, bir güncel durum irdeleme ra-
poru olduğu için genel hususlar kısa 
verilerle anlatılmıştır. Raporda yer alan 
hususların tamamı devletin verileri, 
Akkuyu NGS AŞ‘nin duyuruları, kamu-
ya açıklamaları ve uygulamalardan 
elde edilmiş olup kaynakları açıkça be-
lirtilmiştir. Bunun yanında dünyadaki 
nükleer enerji konusundaki gelişmeler 
de özetlenmiştir.
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HİÇBİR MADEN, DOĞADAN VE İNSAN HAYATINDAN DAHA 
DEĞERLİ DEĞİLDİR!

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından doğa katliamının yapıldığı Çanakkale'de çevre gönüllüleri ve yöre halkı ta-
rafından sürdürülen "Su ve Vicdan Nöbeti"ne ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

Çanakkale’de doğaya ve su havzaları-
na sahip çıkmak için sürdürülen “Su ve 
Vicdan Nöbeti”ni selamlıyoruz.

Kaz dağlarının da içerisinde yer aldığı 
ekosistemin parçası olan Kirazlı Bala-
ban Tepesinde bulunan altın madeni 
tüm bölge için büyük bir tehdit oluş-
turmaktadır.

Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafın-
dan işletilen maden havzası için ÇED 
raporunda öngörülenden çok daha 
fazla ağaç kesilmiş ve geniş bir orman 
arazisi ortadan kaldırılmıştır.

Madenden çıkartılan altının ayrıştırıl-
masında kullanılacak siyanür bölgenin 
doğası, canlı varlığı ve su kaynakları 
açısından risk durumundadır. Made-
nin bulunduğu tepe, Çanakkale’nin 
tek su kaynağı durumundaki Atikhisar 
Barajı havzasında yer almaktadır. Bu 
baraja herhangi biçimde siyanür bu-
laşması, insan sağlığı açısından öngö-
rülemez sonuçlar doğurabilir.

Önceki yıllarda, yoğun yağmurlar ne-
deniyle farklı madenlere ait siyanür 
havuzlarında yaşanan çökme ve taş-

kınların yarattığı çevre felaketleri hafı-
zalarımızdaki tazeliğini korumaktadır. 
Hiçbir maden, doğadan ve insan haya-
tından daha değerli değildir.

TMMOB örgütlülüğü olarak, yöre halkı 
ve çevre örgütlerinin birlikte yürüttü-
ğü “Su ve Vicdan Nöbeti”nin yanında-
yız. Doğamızın katledilmesine, ma-
denlerimizin yağmalanmasına, doğal 
hayatın ve insan yaşamının hiçe sayıl-
masına asla izin vermeyeceğiz.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


