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Sinop Çevre Platformu heyeti, Elektrik Mühendis-
leri Odası’nı (EMO) ziyaret etti. Ankara’da bir dizi 
görüşmelerde bulunan Sinop Çevre Platformu, 

Sinop’a nükleer santral kurulmasına ilişkin girişimlerde 
önümüzdeki dönemde gelişmeler olmasının beklendiğine 
dikkat çekerek, Fukuşima Felaketi sonrasında 24 Eylül’de 
bir konserle başlatacakları eylemlilik süreci için EMO’dan 
destek istedi. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş 
da, EMO’nun bu tür çalışmalara desteği olduğunu ifade 
ederek, konuyu Yönetim Kurulu’nda ele alıp çerçevenin 
belirlenebileceğini kaydetti. 

Sinop Çevre Platformu Dönem Sözcüsü ve KESK/SES 
Sinop İl Temsilcisi Kayhan Kavukçu, Sinop Çevre Plat-
formu Yürütme Kurulu üyeleri KESK/Eğitim-Sen Sinop 
Şube Başkanı Seyfi Çelebi, DİSK/Genel-İş Sendikası Şube 
Başkanı Bülent Eroğlu ve KESK/ESM Sinop İl Temsilcisi 
Metin Gürbüz, 17 Ağustos 2011 tarihinde EMO’yu ziyaret 
ettiler. Görüşmede, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cen-
giz Göltaş, Oda Müdürü Emre Metin, EMO Yapı Denetim 
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Komisyonu Üyesi Hüseyin Önder, EMO Teknik Müdürü 
Yılmaz Kocaoğlu ile EMO teknik görevlileri Mehmet Atay 
ve Yücel Tekin yer aldı. 

Sinop Çevre Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve ESM 
Sinop İl Temsilcisi Metin Gürbüz, 2008 yılında termik 
santrallara karşı mücadeleyi gündemlerine aldıklarını, 
termik santralların gündeme girmesiyle kamuoyunda da 
kırılma yaşandığını anlatırken, “Ölümü gösterip sıtmaya 
razı ettiler. Ancak Fukuşima’dan sonra kamuoyunda da 
bakış açısı değişti. Gündem çok çabuk değiştiği için se-
çimlerden sonra kamuoyunda da bir atalet oluştu” dedi. 
Akkuyu’da devam eden eylemlilik sürecine dikkat çeken 
Gürbüz, ekonomik kaynak yetersizliği başta olmak üzere 
o sürece destek vermemekten ötürü duydukları sıkıntıyı 
dile getirdi.

ABD, Fransa ve Kanada’nın Akkuyu’yu dengelemek için 
Sinop’ta bir nükleer santral istediklerini söyleyen Gür-
büz, “Sinop’a ilişkin esas tablo yeni yeni ortaya çıkacak” 
dedi. Sinop’ta da eylemlilik sürecinin başlatılacağını 
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açıklayan Gürbüz, “Türkiye’de yaşanan ataleti, üzeri-
mizdeki ölü toprağını atmak, bir dizi toplantı yapmak 
için yola çıktık” diye konuştu. Metin Gürbüz, 24 Eylül’de 
Sinop’ta Uğur Mumcu Meydanı’nda Grup Yorum’un 
katılımıyla nükleer karşıtı mesaj içeren bir etkinlik yap-
mayı planladıklarını aktardı. Ardından konferans, panel, 
miting gibi bir dizi etkinliklerle yılbaşına kadar mücade-
leyi yükseltmek istediklerini anlatan Gürbüz, bu süreci 
EMO’nun da katılımı ile planlayabileceklerini, desteğini 
beklediklerini aktardı. Akademik anlamda, bilgi, finans, 
kamuoyuna ulaşma, fiili durumlarda ani tepki göstere-
bilme gibi konularda destek arayışında olduklarını, bu 
amaçla da Ankara’da TMMOB, KESK, DİSK ve Türk 
Tabipleri Birliği ile de görüştüklerini kaydetti. Gürbüz, 
platform olarak Gerze’deki termik santrala karşı yürüt-
tükleri mücadeleyi de anlatarak, Gerze’deki 
termik santral için 1 yıllık ÇED sürecinin 
sona erdiğini, şirketin 6 ay ek süre 
aldığını, bunun üzerine halkın 
çalışma yapılmasını engelle-
mek için kazma-kürek nö-
bet tutmaya başladıklarını 
kaydetti. 

Sinop Çevre Platformu 
Dönem Sözcüsü ve 
SES Sinop İl Temsilcisi 
Kayhan Kavukçu ise 
krizin konuşulduğu 
ortamda böyle bir ma-
ceranın sürdürülmek 
istenmesinin başlı başı-
na bir skandal olduğunu 
belirterek, “Ortada büyük 
bir rant olduğu bilinen bir 
gerçek” dedi. Kavukçu, müca-
delenin meslek örgütleri, bilim in-
sanları ve nükleere karşı olan herkesin 
katılımı ile sürdürülmesi gerekliliğini vurguladı. 
Kavukçu, Sinop’ta yürütülen nükleer karşıtı mücadelenin 
yüksek olduğunu, termik santralların gündeme gelmesiyle 
önceliğin değiştiğini anlatırken, Fukuşima Felaketi’nden 
sonra yeniden bir hareketlenme olduğunu belirtirken, 
“Bizim duruşumuz, yaşam alanlarına savunmak adına 
bir duruş” dedi. Kavukçu, Sinop Çevre Platformu’nda da 
yenilenme ve sinerjinin sağlanması gerektiğini söyledi. 
Ayrıca Kayhan Kavukçu, Sinop’ta sendika olarak bölgede 
sağlık taraması yapmak istediklerini, ancak valiliğin izin 
vermediğini anlatırken, sağlık kayıtları ve aile hekimliği 
sisteminde yaşanan sıkıntılara da değindi. 

Sinop Çevre Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel İş 
Sendikası Şube Başkanı Bülent Eroğlu da, platform içinde 
52 kuruluş olduğunu, ancak 5-6 tanesinin çok etkin oldu-

ğunu; platformun etkinliğini artırabilmek için yenilenmeye 
gideceklerini belirtti.

Sinop Çevre Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Eğitim-
Sen Sinop Şube Başkanı Seyfi Çelebi, nükleer teknoloji 
ile silah elde etme düşüncesine işaret ederek, 3. ve 4. 
reaktör için uranyum zenginleştirmesinin söz konusu 
olduğuna dikkat çekti. 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, Sinop için 
yürütülen nükleer santral girişimlerini skandal düzeyinde 
ilişkiler bütünü olarak tanımlarken, kapalı kapılar ardın-
da yürütülen görüşmelerden kamuoyunun bilgi sahibi 
olmadığına dikkat çekti. Göltaş, EMO’nun her zaman bu 
tür çalışmalara katılmaya açık olduğunu ifade ederken, 
Sinop’ta hareketlenmenin çok önemli olduğunu söyledi. 

EMO İstanbul Şubesi’nin sekreteryasında İstan-
bul’da büyük bir miting düzenlendiğini, 

Mersin’deki duyarlılığın bugün ön 
planda olduğunu anlatan Göltaş, 

koordinasyonun sağlanmasının 
önemine dikkat çekerek, şöyle 

konuştu: 
“Birbirini tekrar eden, sayı-
ca az katılımlı işler yerine 
güçlerin birleştirilerek, 
iyi hedef belirlenerek 
çalışmalara girilmesi 
lazım. Mersin’de bir 
nükleer kongresi yapmak 
istiyoruz. Mersin’deki 
arkadaşlarla bu konuyu 

tartışacağız. Bu seçimli bir 
kongre değil, halk kongresi 

yapabilmek amacımız, belki 
adına kongre demeyiz. Başka 

bir etkinliği sizlerle Sinop’ta birlik-
te yapabiliriz. Elimizdeki materyallerin 

belki güncellenmesi, belki yeni materyalle-
rin hazırlanması gerekiyor. Japon halkı için dram 

olan felaketin Mersin ve Sinop’u hareketlendireceğini 
umut ediyorum. Yönetim Kurulu’na da konuyu taşırız, 
ne tür katkılarımız olacaksa onu paylaşırız.”

Cengiz Göltaş, EMO’nun sonbahardan itibaren başlataca-
ğı bilimsel etkinliklere de Sinop Çevre Platformu’nu davet 
ederken, özellikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempoz-
yumu Enerji Sempozyumu, Mezopotamya Enerji Forumu 
ile bu yıl enerji verimliliği ve enerji teknolojileri temasıyla 
gerçekleştirilecek olan Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi 
hakkında bilgi verdi.

EMO Teknik Müdürü Yılmaz Kocaoğlu ise nükleer karşıtı 
hareketin bütünlüğünü sağlamak için Mersin ile aynı 
tarihlerde etkinlik yapılmasını önerdi. <


