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Çernobil’in 22. yıldönümünde 
Türkiye nükleer santral iste-
mediğini, Mersin, Sinop, İzmir, 

İstanbul’da yapılan kitlesel gösteri ve 
mitingle ortaya koydu. Mersin Nükleer 
Karşıtı Platform (NKP) tarafından dü-
zenlenen “Nükleer Santrallara ve Balık 
Çiftliklerine Hayır” mitingi, yaklaşık 5 
bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Nükleer santralın ikinci adresi olarak 
gösterilen Sinop başta olmak üzere, 
İzmir, İstanbul gibi büyük kentlerde de 
kitlesel basın açıklamaları ve gösteri-

T Ü R K İ Y E  
YENİ ÇERNOBİLLER
İ S T E M İ Y O R

AKP’ye tepkilerini dile getiren ve 
nükleer santrallara karşı durduklarını 
ifade eden sloganlarla Metropol Miting 
Alanı’na kadar yürüdüler. Yürüyüş bo-
yunca davul, zurnalar, sloganlar, alkış 
ve ıslıklar eşliğinde protestosunu sür-
düren katılımcılar, ellerinde taşıdıkları 
döviz ve pankartlarla da tepkilerini dile 
getirdiler. 

Mersin NKP'yi oluşturan 42 demokra-
tik kitle örgütünün birlikte düzenlediği 
miting, Çernobil Felaketi’nin yıldönü-

lerle nükleer santral kurma girişimleri 
protesto edildi.

Mersin’de düzenlenen mitinge 
TMMOB’ye bağlı odalar, demokratik 
kitle örgütleri katıldı. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Kocaeli, Denizli ve İskenderun 
başta olmak üzere yurt çapında ka-
tılımın olduğu mitinge, düzenleyici 
kuruluşların dışında bazı siyasi parti-
ler ve örgütler de destek verdi. Mitin-
ge katılanlar, Mersin Devlet Hastanesi 
önünde toplanarak hep bir ağızdan, 
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mü olan 26 Nisan Cumartesi günü 
Mersin’de Metropol Alanı’nda yapıldı. 
Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyesi 
gazeteciler de “Sahillerimiz kirlendi 
haberleri yapmak istemiyoruz” yazılı 
tişörtleriyle dikkat çektiği mitingde, 
“Nükleere inat, yaşasın hayat”, “Mersin 
Çernobil olmayacak” sloganları atıldı.

Mersin NKP Sözcüsü Elektrik Mühen-
disleri Odası (EMO) Mersin Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gül-
beyaz, mitingde yaptığı konuşmada 
“Ne Akkuyu’da ne Sinop’ta ne de 
Dünya’nın başka bir yerinde nükleer 
santral istemediklerini” vurguladı. 
Gülbeyaz, nükleer santralların çev-
reye verdiği zararı anlatırken, 22 yıl 
önce yaşanan Çernobil felaketine 
dikkat çekti. Gülbeyaz, ülkesini seven 
ve çocuklarına yaşanabilir bir gelecek 
bırakmak isteyen herkesi nükleer 
santrallara karşı durmaya çağırırken, 
nükleer santralın yanlış bir tercih oldu-
ğunun altını çizdi. “Nükleer santralların 
ekonomik ve toplumsal maliyetleri göz 
önüne alındığında, ülkemiz geri dönü-
şü olmayan bir maceraya sürüklenmiş 
olacaktır” diyen Gülbeyaz, nükleer 
santral çalıştıran ülkelerin de bundan 
kurtulma hesabı yaptıklarını söyledi. 
Gülbeyaz, “Madem ki, nükleer santral 
bu kadar ucuz, çevreci, sorunsuz, risk-
siz ve tehlikesiz, bize bunları satmaya 
çalışan ülkelerde yıllardır neden bir tek 
santral kurulmuyor” diye sordu. 

Akkuyu Turizme 
Açılsın  

Türkiye’nin enerji alanında içine düş-
tüğü dışa bağımlılıktan kurtulması için 
kurumsal planlama ve yerli kaynakların 
değerlendirilmesi gerektiğini vurgula-
yan Kamer Gülbeyaz, Akkuyu’ya veri-
len lisansın iptal edilmesi gerektiğini 
kaydetti. Gülbeyaz, şöyle konuştu:

“Akkuyu’nun nükleer atık mezarlığı 
yerine turizme açılmasını istiyoruz. 
Mersin’e sadece nükleer santral 
değil, güzelim kıyılarına balık çift-
likleri de getirilmek isteniyor. Mer-
sin, geleceğini turizmde görmüş ve 
çalışmalarını bu doğrultuda hazır-
lamış ve hedefine bu doğrultuda 
ilerlerken, nükleer atıklar ve balık 
çiftlikleri ile engellenmek isteniyor. 
Mersin, ne dünyanın nükleer atık 
çöplüğüdür ne de Türkiye’nin 
kirletici projelerinin çöplüğüdür. 
Mersin buna kesinlikle izin verme-
yecektir.”

“Nükleer Santrallara Hayır” seslerinin 
yankılandığı miting Haçova Kültür 
Derneği müzik grubunun söylediği 
türkülerle devam etti. 

Sinoplular İskele 
Meydanı’nda Buluştu

Çernobil Felaketi’nden Türkiye’nin en 
çok etkilenen bölgesi olan Karadeniz 

Bölgesi’nin incisi Sinop da, nükleer 
santral kurulumuna karşı tepkisini 
kitlesel basın açıklamasıyla gösterdi. 
Nükleer santral kurulumu için çalış-
maların yürütüldüğü Sinop’ta “Çer-
nobil Felaketi’nin 22. yıldönümünde 
nükleer santral kurulmasını protesto 
eylemi” İskele Meydanı’nda yapıldı. 
Samsun NKP Sözcüsü EMO Samsun 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Suat 
Yılmaz, NKP adına basın açıklamasını 
okudu. Samsun NKP'nin otobüslerle 
Sinop’a gelerek destek verdiği kitlesel 
basın açıklamasında, Sinop NKP adına 
Hale Oğuz ve KESK Genel Başkanı İs-
mail Hakkı Tombul konuştu. 

KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı 
Tombul, “Gözünü para, kar hırsı 
bürüyenler; toplumu, sağlığı, çevre 
güzellikleri bir yana itip, doğayı tahrip 
eden nükleer enerjiyi getirmek istiyor-
lar. Oysa Türkiye’nin yenilenebilir ve 
öz kaynakları var. Türkiye’de 48 bin 
megavatlık rüzgar enerjisi kaynağı 
var. Ayrıca güneş enerjisi var” diye 
konuştu. 

İzmir’de Basın 
Açıklaması  

Sekretaryasını EMO İzmir Şubesi’nin 
yürüttüğü İzmir Nükleer Karşıtı Plat-
form da Çernobil Felaketi’nin yıldö-
nümünde basın açıklaması yaparak 
tepkisini gösterdi. EMO Denetleme 
Kurulu Üyesi Cumhuriyet Alpaslan’ın 
yaptığı basın açıklamasının ardından 
Sosyal Ekoloji ve Karşılıklı Yardım-
laşma Derneği de nükleer karşıtı bir 
gösteri yaptı.

İstanbul’da Miting  

Küresel Eylem Grubu tarafından 
İstanbul Kadıköy’de düzenlenen pro-
testo gösterisine de çeşitli demokratik 
kitle örgütleri ve siyasal partiler destek 
verdi. Eyleme katılanlar, “Susma hay-
kır, nükleere hayır”, “Nükleer santral 
çatlar, patlar” sloganlarıyla tepkilerini 
dile getirdiler.


