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Şubemizin sekretarya hizmetlerini 
yürüttüğü Nükleer Karşıtı Platform 
(NKP) İzmir Bileşenleri, Hiroşima 
katliamının yıldönümü nedeniyle 6 
Ağustos 2018 tarihinde gerçekleş-
tirdiği yazılı basın açıklamasında, 
nükleer santralların ve atıkların 
tehlikelerine dikkat çekti.
Hiroşima’ın 73 yıl önce bombalan-
ması nedeniyle 140 bin sivil öldüğü 
ve radyasyonun etkilerinin yıllar bo-
yunca kuşakları etkilediği hatırlatıl-
dığı açıklamada şöyle denildi:  
“Yıllardır süren bir savaşı bitirmek 
bahanesi ile gerçekleştirilen bu 
saldırıda 140 bin masum sivil öl-
müş, arkasından Nagaziki`ye de atı-
lan bomba nedeniyle 80 bin sivilin 
daha kavrularak hayatını kaybet-
miştir. Radyasyonun etkileri yıllarca 
sürmüş, milyonlarca insanın sakat, 
hastalıklı, yoksul yaşamasına, daha 
sonraki nesiller bile sağlıksız ve sa-
kat doğmuştur. Oysa, bu bombalar 
atıldığında, savaş zaten bitmek üze-
reydi.”  
Hiroşima’nın bombalanmasının üze-
rinden 73 yıl geçmesine rağmen 
nükleer tehlike halen sürdüğüne 
vurgu yapılan açıklamada, “Nükleer 
silahlar oluşan dehşet dengesi ne-
deniyle kullanılamamaktadır ama 
bu nükleer tehlikenin geçtiği anla-
mına gelmiyor” denildi. Açıklamada 
nükleer güç santralları ve atıklar ko-
nularındaki endişelere ise şöyle yer 
verildi: 
“Nükleer Güç Santralleri (NGS): 
Çernobil ve Fukuşima’nın yarattı-
ğı felaketler halen belleklerimiz-
de çok taze. Bu kazalarda ölenlerin 
yanı sıra, halen yayılmakta olan ve 
titizlikle boyutları gizlenen radyas-

yonun etkileri, nükleer tehlikenin en 
çarpıcı örnekleri. Bununla da kalmı-
yor, ilk nükleer santralden bu yana, 
700 kadar kaza yaşandığı, bunların 
çoğu kamuoyundan gizlendiği be-
lirlenmiştir. Bu kazalarda ölen, sakat 
kalan, yaralanan olup olmadığı ise 
yeterince açık değildir. 
Nükleer Atıklar: Türkiye`nin en bü-
yük üçüncü kenti İzmir`in göbeğin-
de, Gaziemir`de, nereden geldiği, 
ülkeye hangi yollarla sokulduğu 
bilinmeyen radyoaktif atıklar nede-
niyle Gaziemir ve Karabağlar ilçele-
rinin bir bölümünde yaşayan yurt-
taşlar risk altındadır.  Radyoaktif atık 
ticaretinin yasak olmasına karşın, 
bu atıklar nasıl oldu da Gaziemir`e 
kadar geldi sorumuz ise bir türlü 
yanıtlan(a)mıyor. Halkapınar istas-
yonundaki radyoaktif atıkların da 
nereden geldiği yanıtlanmazken, 
bu atıkların akıbeti de belli değildir. 
Tüm çağrılarımıza karşın sağlık tara-
ması yapılmadığı için gerçek boyut-
ları bilinmemesine rağmen anormal 
doğumlar, düşükler, kanser vaka-
larında artış yaşanıyor. Yetkililerin 
duyarsızlığı, teknik donanımın ye-
tersizliği yüzünden, daha ne kadar 

süreyle bu sorunların yaşanacağı ise 
belirsizdir. Ülkemizin daha nerele-
rinde bu tür atıkların bulunduğu be-
lirsizidir. Ülkemizin gizli bir nükleer 
atık deposu olarak kullanılmasından 
endişe duyuyoruz.”  
Türkiye’de 3 nükleer santral kurul-
masının planlandığın hatırlatıldığı 
açıklamada, “Ne gariptir ki bu sant-
rallerin ilki, ilk nükleer facianın ya-
şandığı Rusya tarafından, ikincisi 
ise ikinci nükleer facianın yaşan-
dığı Japonya tarafından yapılacak. 
Üçüncüsünün ise teknik yeterliliği 
tüm dünyada tartışılan Çin tara-
fından yapılacağı iddia ediliyor. Bu 
seçimlerin hangi araştırmayla, han-
gi bilgi birikimiyle yapıldığı belir-
sizdir” ifadeleriyle tepki gösterildi. 
“Çernobil ve Fukuşima’daki gibi bir 
kaza olursa, bunun sorumlusu kim 
olacaktır!” sorusuna vurgu yapılan 
açıklama, “Bir kaza sonucu, binler-
ce insanın ölümüne, yaralanmasına, 
yaşamlarının alt üst olmasına neden 
olabilecek bu santrallara ilişkin tek-
nik bilgilerin kamuoyuna açıklan-
masını istiyoruz” ifadeleriyle çağrıda 
bulunuldu.
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