Uzmanların raporunda, NPI firmasının Akkuyu Nükleer Santral ihalesi için verdi i ve bazı
çevrelerce ısrar edilen teklifin uygun olmadı ı belirtiliyor. Genelkurmay eski 2. Ba kanı emekli
Orgeneral Çevik Bir'e ait oldu u belirtilen ve bir gazetede yayınlanan 'enerji andıcı'nda, nükleer
santral ihalesinin NPI firmasına verilmesi dikte ettirilirken, TEA Genel Müdür eski Danı manı
Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı ı Danı manı Prof. Dr.
Ahmet Bayülken de incelemeleri sırasında aynı ısrarla kar ıla mı
olduklarını ortak
raporlarında belirtiyorlar. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) eski Ba kanı Prof. Dr. Ahmet
Yüksel Özemre ile Prof. Dr. Ahmet Bayülken, TEA eski Genel Müdürü Zeki Köseo lu'nun
talebi üzerine hazırladıkları 221 sayfalık 'Akkuyu Nükleer Santral halesi De erlendirme
Komisyonları Raporlarını ve Muhalefet
erhlerini De erlendirme Raporu' ba lıklı
incelemelerinde, ihale artnâmesinin içeri ine ters dü mesine ra men Alman-Fransız NPI
firmasının teklifinde ısrar edilmesine bir anlam verilemedi ini ifade ediyorlar. Özemre ve
Bayülken, dönemin TEA Genel Müdürü Köseo lu'na sundukları Akkuyu Nükleer Santral
ihalesine teklif veren üç firmanın ön güvenlik analiz raporlarının (PSAR) incelenmesinden sonra
hazırladıkları raporda; ihalenin Alman Siemens ve Fransız Framatome'un olu turdukları NPI
konsorsiyumuna verilmesinin çok vahim bir hata olaca ını gözler önüne seriyorlar. Projesi
tamamlanmamı Rapor NPI'nın teklifinin, referans santralı olarak gösterilen GKN-2 ile hiçbir
ilgisi olmayan, denenmemi ve henüz kâ ıt üzerinde bile projesi tamamlanmamı bir prototip
oldu unu ortaya çıkarıyor. Raporda bu teklifin ihale artnamesinin 'olmazsa olmaz artı' olan
yüzde 100 teyitli kredi artına ve keza anahtar teslim artına uymadı ı yönündeki tespite dikkat
çekilirken, NPI firmasının TEA 'ı tuza a dü ürmeye yönelik bütün hilelerinin altı bir bir çiziliyor.
Bu arada, Türkiye'de nükleer santralların lisanslanması konusunda tek yetkili olan TAEK,
Türkiye'de kurulacak bir nükleer santralda 'fizikî olarak mevcût ve teklif sâhibinin kendi
ülkesinde lisanslanmı olması' gibi iki temel kritere göre karar verirken, rapora göre, NPI
firması Akkuyu için vermi oldu u teklif için Alman Lisans Otoritesi'nden lisans da alamamı .
Raporda, NPI'nın mevcut nükleer santrallarından birini referans göstermemesinin ardında; bu
teklifin Türkiye tarafından kabul edilmesini sa layarak NPI'nın Alman Lisans Otoritesi'ni
Akkuyu için verdikleri tasarıma lisans vermek zorunda bırakma çabasının yattı ı vurgulanarak,
"Siyâsî konjonktüre güvenerek de teknik eksikliklerini gidermek için projenin ikmâlini
istedikleri kadar uzatabileceklerini ummu ve bu sebeplerden ötürü, teklif ettiklerinde aslında
kabul görmesi mümkün olmayan, yalnızca tasarımda var olan, lisanssız bir santral teklifiyle
büyük bir blöfe tevessül etmi görünmektedirler." görü lerine yer veriliyor. NPI prosedürden
çıkarılsın Özemre ve Bayülken, NPI'nın teklifiyle ilgili di er tespitlerin ardından u uyarılarda
bulunuyorlar: "NPI'nin teklifinin ihale artnâmesinin içeri ine uymamakta oldu u â ikârdır. Bu
itibarla NPI'nın de erlendirilme prosedüründen çıkarılmasının ve yalnızca ihâle artnâmesine
uygun ve ciddî teklifler vermi olan Westinghouse-Mitsubishi konsorsiyumunun teklifi ile
AECL'in teklifinin de erlendirilmesi uygun ve isâbetli olacaktır."
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