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>nükleer

Çernobil felaketinin yıldönümün-
de Nükleer Karşıtı Platform (NKP) 
İzmir Bileşenleri, TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu, 
İzmir Tabip Odası, EGEÇEP, Gaziemir 
Çevre Platformu ve İzmir Yaşam 
Alanları Girişimi’nin çağrısıyla 
Gaziemir’deki eski kurşun fabrikası-
nın bulunduğu bölgede kitlesel ba-
sın açıklaması düzenlendi. Mahalle 
halkının da destek verdiği basın 
açıklamasında, bölgedeki nükleer 
atıkların bir an önce temizlenmesi 
çağrısı yapıldı.  

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi’nin sekretaryasını yürüt-
tüğü NKP İzmir Bileşenleri'nin, 26 
Nisan 2019 tarihinde Gaziemir’deki 
eski kurşun fabrikasının sahasında 
düzenlediği açıklamada ortak met-
ni Çevre Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Helil 
İnay Kınay okudu. Çernobil’de 33 yıl 
önce yaşanan felaketin etkilerinin ha-
tırlatıldığı açıklamada, şöyle denildi: 

“Bir taraftan nükleer santral inşa-
atları her türlü hukuksuzluk ve çevre-
sel yıkımla devam ederken; ülkemizde 
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tesadüfen keşfedilen nükleer atıklara 
bile çözüm bulunamamış olması içe-
risinde bulunduğumuz kabusun en 
önemli göstergesidir. Bizler Çernobil 
felaketinin yıldönümünde İzmir’in 
Çernobil’i olan Gaziemir’i unutanlara 
hatırlatma sorumluluğunu taşıyoruz”

Kurşun fabrikasına ve yarattığı 
kirliliğe ilişkin detaylı bilgileri verilen 
açıklamada, “Nükleer atıkların tespit 
edildiği 2007 yılından bugüne geldi-
ğimiz 12 yıl içerisinde alanda çalışma 
yapılmadı ve İzmir halkı nükleer atık-
larla yaşamaya devam ediyor” denildi. 

Ortak açıklamanın ardından söz 
alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil 

Arda ise NKP bileşenleri başta olmak 
üzere bölgedeki nükleer atıkların 
temizlenmesini talep eden tüm ku-
rumlara teşekkür ederken, konunun 
takipçisi olacağını vurguladı. Emrez 
Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslanalp 
ise mahalle halkının yaşadığı sağlık 
sorunlarına değinerek, atıkların temiz-
lenmesi için kamuoyuna destek çağrısı 
yaptı. Açıklamada söz alan İzmir Tabip 
Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı 
ise atıkların halk sağlığı riski oluştur-
duğuna vurgu yaparak, bölgede sağlık 
taraması ve izleme çalışması yapılma-
sı için yetkilileri göreve çağırdı.

Nükleer Düzenleme Kurulu, çalışma 
usul ve esasları hakkında yönetmelik 
yayımladı. Üyeleri Cumhurbaşkanı 
tarafından atanan ve nükleer tesis-
lerle ilgili düzenleme, denetleme ve 
lisanslama görevleri bulunan kurul, 
kendi hazırladığı yönetmelikle “ola-
ğanüstü” yetkilere sahip oldu. 

Kurul’un yetkilerini “bağımsız” 
olarak kullanacağı belirtilen yönet-

NDK’ya Gizlilik ve Koruma Zırhı
melikte, “Kurul kararları yerindelik 
denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir 
organ, makam, merci veya kişi Kurul 
kararlarını etkilemeye yönelik emir ve 
talimat veremez, tavsiye veya telkinde 
bulunamaz” denildi. “Yerindelik” dene-
timi yapılamayacağına ilişkin ifadeyle 
kurul kararlarına yargı organlarına 
karşı koruma sağlanmaya çalışıldığı 
belirtiliyor. Danıştay’ın idarenin tak-
tir yetkisini kısıtlama anlamına gelen 

“yerindelik” denetimi yapmasına zaten 
hukuken olanak bulunmamakla birlik-
te, iktidar tarafından iptal ve yürütme-
yi durdurma kararlarına ilişkin sık sık 
“yerindelik” denetimi iddiaları günde-
me getirilmektedir. Aksi kararlaştırıl-
madıkça, çalışmalarını gizli toplantı-
larla yürütecek olan Kurul’da alınacak 
kararlar da gizli tutulacak. Yalnızca 
özel olarak yayımlanma kararı veril-
miş kararlar, kamuoyuna duyurulacak. 


