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S ekretaryasını Elektrik Mühendis-
leri Odası’nın (EMO) yürüttüğü 
Nükleer Karşıtı Platform (NKP), 

Rusya’nın nükleer santral kurup işlet-
mesine ilişkin anlaşmanın TBMM’den 
geçmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanarak, Resmi Gazete’de ya-
yımlanmasının ardından Akkuyu’da 
protesto mitingi düzenledi. Hiroşima 
ve Nagazaki’ye atılan atom bombala-
rının yıldönümünde gerçekleştirilen mi-
tinge, NKP bileşenlerinin yanı sıra çok 
sayıda demokratik kitle örgütü, çevre 

NKP, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasının 
yıldönümünde protesto mitingi düzenledi...

AKKUYU NÜKLEER 
SANTRAL İSTEMİYOR

yıldönümünde gerçekleştirilen miting 
için katılımcılar, Mersin’in Gülnar İlçe-
si’ne bağlı Bükükeceli Beldesi girişin-
de toplandı. Nükleer santral karşıtları 
kortejler oluşturarak, miting alanına 
doğru yürüyüşe geçti. Miting, Hiroşi-
ma, Nagazaki, Çernobil katliamlarında 
yaşamını yitirenler ve Kazım Koyuncu 
anısına yapılan bir dakikalık saygı 
duruşuyla başladı. 

Mersin NKP adına konuşan Sebahat 
Aslan, geçmişte Amerika tarafından 
atılan atom bombalarının etkisinin 

dernekleri ve siyasi partiler de katılım 
sağladı. Akkuyu’nun nükleer çöplük 
haline çevrilmesine izin verilmeyeceği 
vurgulanan mitingde, kurulacak nük-
leer güç santralının yalnızca nükleer 
lobileri güçlendireceği belirtildi. 

Rusya ile imzalanan uluslararası an-
laşma çerçevesinde nükleer santral 
kurulması planlanan Akkkuyu’da 8 
Ağustos 2010 tarihinde protesto mi-
tingi gerçekleştirildi. 6 Ağustos 1945’te 
Hiroşima ve 9 Ağustos 1945’te Naga-
zaki’ye atom bombalarının atılmasının 
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halen devam ettiğine dikkat çeke-
rek, “AKP geleceğimizi Akkuyu’da 
Rusya’ya teslim etmiştir. Nükleer güç 
santralı için imzalanan sözleşme kirli 
bir sözleşmedir. Kurulması planlanan 
bu santral bir Çernobil Faciası’na daha 
neden olacaktır” dedi. Rusya’nın bu 
santralda kendi ülkesinde imha ede-
mediği nükleer atıkları Akkuyu’ya gö-
meceğini ifade eden Sebahat Aslan, 
hükümetin “Santralda Akkuyululara iş 
verilecek” sözleriyle yurttaşları yanılt-
maya çalıştığına dikkat çekti. Aslan 
sözlerine şöyle devam etti: 

“İş-aş da vermeyecekler, çünkü 
işçiler Rusya’dan getirilecek. 
Atom bombası ve nükleer santral 
kazaları yüzünden insanlık çok 
zarar görmüştür. Nükleer santral 
kazaları tüm önlemlere rağmen 
engellenememektedir. Kazaların 
çoğu da medyadan ve halktan 
gizlenmektedir. Dünyada en son 
teknolojiyi kullanan Japonya bile 
çevreye sürekli radyasyon yaymak-
tadır. Ayrıca nükleer santrallardan 
çıkan atıklarda sürekli radyasyon 
yayar. Nükleer atıkların imhası için 
bilim henüz bir yöntem 
bulamamıştır.

Radyasyonun çevreye ve insan 
sağlığına verdiği zararların bilim-
sel olarak kanıtlandığını, bu ger-
çeklere karşın AKP Hükümeti’nin 
neo-liberal politikaları gereği 
nükleer lobilerin siyasi baskılarına 
boyun eğdiğini kaydeden Aslan, 
Rusya ile imzalanan sözleşmeyi, 
“hukuksuz, ihalesiz, rekabetsiz” 
olarak nitelendirdi. 

“Geleceğimize İpotek 
Koyanları Kınıyoruz”

AKP Hükümeti’nin Rusya ile imzalanan 
sözleşmeyi TBMM’de onaylatması ile 
birlikte çocuklarımızın geleceğinin 
ipotek altına aldığını kaydeden Aslan, 
şöyle konuştu: 

“Geleceğimiz Rusya’ya teslim 
edilmiştir. Anlaşma ile Rusya 
kendi ülkesinde imha edemediği 
ve güvenli saklayamadığı tonlarca 
ve sürekli radyasyon yayan nük-
leer atıklarını Akkuyu’ya gömecek 
ve ülkemizi nükleer çöplük haline 
dönüştürecektir. Nükleer santral-

dan ve nük-

leer atıklardan yayılacak olan 
radyasyon yüzünden bölgemizde 
yetişen meyvemizi ve sebzemi-
zi ihraç edemeyeceğimiz gibi 
kendimizde tüketemeyeceğiz ve 
bu güzelim bakir denizlerimize 
giremeyeceğiz; burada avlanan 
balığı da tüketemeyeceğiz. Do-
layısıyla Akdeniz’in turizmi, tarımı 
ve hayvancılığı çok büyük darbe 
alacaktır. Bu sektörlerden geçinen 
insanlarımız işsiz kalacaklardır. 
Buradan elde edilecek elektriği 
çok pahalıya satın almak zorun-
da olacağız. Burada elde edilen 
elektrik enerjisini dünya fiyatının 
iki katı olan 12.35 sentten ve 15 
yıl alım garantili olarak alacağız. 
15 yıl süresince bizim cebimiz-
den Rusya’ya 71 milyar dolar 
ödenecektir. Bu paranın Rusya’ya 
ödenmesi ile biz ülke olarak daha 
çok yoksullaşacağız, daha çok 
yoksunlaşacağız ve daha çok 
işsiz kalacağız. Bilimsel olmayan 
tamamen siyasal tercihlerden yana 
oy kullanan AKP milletvekillerini kı-
nıyoruz, bu milletvekillerinden tarih 
ve bizler hesap soracağız.”
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Nükleer Silahlanma 
Tehlikesi

NKP adına konuşan EMO Yönetim 
Kurulu Yazmanı Erdal Apaçık, mitin-
gin Hiroşima ve Nagazaki’ye atom 
bombası atılmasının yıldönümünde 
gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, 
şöyle konuştu: 

“O gün saatler durdu, milyonlarca 
insan suskunluğa boğuldu. O çığ-
lıkları duyalım arkadaşlar. Kapıları 
çalan benim, kapıları birer, birer. 
Şeker bile yiyemeden ölen çocuk-
ların çığlıklarını duyuyoruz. Nükleer 
enerji santralları, santrallarda kulla-
nılan yakıtlar, atıklar atom bombası-
nın hammaddesidir. Barışçıl atom 
ile askeri atom siyam ikizleri gibidir. 
Birini kullanmayı beceren öbürünü 
de kullanabilir. Nükleer silahlanma 
ile insanlık büyük tehlike altındadır. 
Nükleer silahların tamamen orta-
dan kaldırılmasını istemekteyiz. 
Emperyalist ülkelerin nükleerdeki 
jeopolitik politikalarına karşı çıkıyor, 
başta Ortadoğu’da olmak üzere 
tüm dünyada barış istiyoruz.”

“Nükleer Ülkemizi 
Değil, Lobileri 
Güçlendirecektir” 

AKP Hükümeti’nin Rusya ile yapılan 
uluslararası anlaşmayı TBMM’den 
geçirdiği sırada, 300 milletvekilinin 
oturumda bulunmadığına dikkat çeken 
Apaçık, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemiz giderek nükleer çöplük 
haline getirilmek istenmektedir. 
Yıllardır söyledik enerjide talep 
tahminlerini yanlış, abartılı yaptınız. 
‘Mevcut kaynaklarımız yeterlidir’ 
dedik. ‘Enerjide doğru ve kamusal 
planlama yapıldığında enerji krizi 
yoktur’ dedik. Nükleer enerji ciddi 
kaza riski barındırmaktadır. Etkileri 
yüzyıllarca sürecek atık sorunundan 
söz ettik. Dünyanın vazgeçtiğinden 
pahalı olduğundan, dışa bağımlı 
olduğunu söyledik. Enerjide petrol 
ve doğalgazda dışa bağımlılığımız 

nükleerle birlikte yüzde 70’lere 
çıkacaktır. Tüm bu uyarılarımız 
dikkate alınmamıştır.
Akkuyu’ya kurulacak santral dün-
yada ülke sınırları içinde başka bir 
ülkenin sahip olacağı ilk santral 
olacaktır. Ülkemiz bu anlaşma ile 
santralın sahibi değil ortağı değil, 
işleteni değildir. Nükleer enerji 
pahalıdır dedik, son anlaşma ile 
birlikte KDV ile 12.75 sent ödene-
cektir. Rusya’ya 15 yıl boyunca alım 
garantisi veriliyor. Bu anlaşma ile 
birlikte özetle pahalı elektriğe 
garanti verilmektedir. Nükleer 
enerji iddia edildiği gibi ülkemizi 
güçlendirmeyecektir, nükleerci 
emperyalist ülkeleri, lobileri güç-
lendirecektir.”

“İzin Vermeyeceğiz” 
Vurgusu 

Apaçık’ın ardından konuşan Büyüke-
celi Belediye Başkanı Mehmet Kale ise 

Akkuyu’ya nükleer santral kurulması-
na izin vermeyeceklerini söyledi. CHP 
Mersin Milletvekili Ari Rıza Öztürk de 
yaptığı konuşmada “Nükleer anlaşma 
Rusya kokuyor” diye konuştu. Akkuyu 
sakinlerinden Avukat Erkan Bolaç da, 
santralın yapılmasına ne olursa olsun 
izin vermeyeceklerini vurgulayarak, 
“Kimse bu santralın yapılmasını iste-
miyor. ‘Sizi işe alacağız’ diyerek bizi 
kandırmaya çalışıyorlar. Türkiye’de 
kimseyi bu santralda işe almaya-
cakları gibi, ülkemize büyük zararlar 
verecek” diye konuştu. Mitingde BDP, 
Yeşiller Partisi, CHP, MHP, DSP, TKP, 
EDP ve ÖDP temsilcilerinin yanı sıra 
EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Pektaş da kısa bir 
konuşma yaptı. 

Konuşmaların ardından mitingte Anka-
ra Sahnedışı Sokak Tiyatrosu “Akkuyu 
Karabacak” isimli bir oyun sergiledi. 
Oyunun ardından miting İlkay Akka-
ya’nın verdiği konserle sona erdi.


