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Nükleer Karşıtı Platform (NKP) 
üyeleri, TBMM Genel Kuru-
lu’nda yeniden görüşülen 

Nükleer Güç Santrallarının Kurulması, 
İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Ya-
sa’yı, TBMM önünde protesto etti. 

Nükleer Karşıtı Platform temsilcileri, 
7 Kasım 2007 TBMM Dikmen Kapısı 
önünde toplandı. 10. Cumhurbaşka-
nı Ahmet Necdet Sezer tarafından 
TBMM’ye geri gönderilen 5654 sayılı 
Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması 
ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin 
Yasa’nın tekrar TBMM Genel Kurul 
gündemine gelmesine tepki gösteren 
platform üyeleri, “Nükleere inat yaşasın 
hayat”, “Nükleer santral istemiyoruz”, 
“Ne Sinop’ta ne Akkuyu’da nükleere 
hayır” sloganları attılar. Santrallar ko-
nusunda milletvekillerini daha duyarlı 
olmaya çağıran gruba, ÖDP Genel 
Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk 
Uras da destek verdi.

“Türkiye’nin Nükleere 
İhtiyacı Yok”

NKP adına basın açıklamasını yapan 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
Yönetim Kurulu Yazmanı Cengiz 
Göltaş, Türkiye’nin kesinlikle nükleer 
santrallara ihtiyacı olmadığını vur-
guladı. Hükümet yetkililerini uyaran 
Göltaş, “Yaşamımızın temel çizgisin-
deki tercihlerinizle, kendi yaşamınızı 
ve gelecekteki yaşamların belirleyicisi 
olacağınızı asla unutmayın. Nükleer 
lobilerin karları arttırmaya endeksli, 
insan, doğa, enerji, ekonomi zararlısı 

Bankası gibi kuruluşların direktifleri 
doğrultusunda kamu küçültülerek, 
sermayeye karlı alanlar yaratma mo-
deli oluşturulmuştur. Bu bağlamda, 
sektörün merkezi bütünsel yapısı 
tahrip edilmiş, tüm uygulamalar 
özelleştirmeye dönük gerçekleşti-
rilmiş, doğal kaynaklarımız yok sayı-
lırken, ülkemiz dışa bağımlı duruma 
getirilmiş ve ekonomimiz milyarlarca 
dolar zarara uğratılmıştır.”

“Ülke yararı gözetmeksizin, ulusal 
hedef ve programlardan özenle 
uzak durarak çıkar politikaları güden 
karar vericilerin”, sektörel kuruluşların 
bütünsel yapısını ekonomik ve siyasi 
rant hevesleriyle geçmişte parçalan-
dıklarını anımsatan Göltaş, “Bugün 
ise AKP iktidarı, direksiyonu Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda, 
pedalları Enerji Piyasası Düzenle-

santrale ilişkin yasanın Meclis’ten ge-
çirilmesine izin vermeyin” dedi.

TBMM’de demokratik tartışma meka-
nizmaları oluşturulmadan, oldu-bittiye 
getirilerek, AKP Hükümeti tarafından 
Türkiye’nin öncelikle ve ivedi olarak 
çözüm bekleyen sorunları yığılmışken, 
ilk gündem maddelerinden biri olarak 
hızla ele alındığına dikkat çeken Göl-
taş, şunları kaydetti:

“Bu yasa, tüm toplumsal, siyasal, 
sosyal, bilimsel, ekonomik, çevre-
sel, hukuki argümanlar sıfırlanarak, 
neden ve neyin uzantısında bu 
denli ısrarla ve inatla yasalaştırıl-
mak isteniyor bilemiyoruz. Ülke-
mizin yaşamsal hizmet alanı olan 
enerjide, 1980’li yıllardan itibaren 
yoğun olarak gündeme getirilen 
neoliberal politikaların uygulan-
ması paralelinde, IMF ve Dünya 
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me Kurumu’nda (EPDK), vites kolu 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndaki 
enerji arabasını, doğalgazda, mobil 
santralda, Yİ-YİD modellerinde, özel-
leştirmede olduğu gibi sık sık kaza 
yaptırarak, artık işletilemez duruma 
getirmiştir. Her kazanın faturasını da 
yoksulluk sınırındaki ülkemiz insanla-
rına ödetmiştir. Türkiye enerji sektörü-
nü, daralan pazar paylarını büyütmek 
amacındaki nükleer lobilere açmak ile 
kırmızı ışıkta geçmek arasında hiçbir 
fark yoktur” diye konuştu.

Türkiye’de enerji alanında eksikliğin, 
ne yeni ve yenilenebilir enerji kaynak 
potansiyeli, ne bilgi ne para ne de 
insan gücü olmadığını dile getiren 
Göltaş, “bu unsurların akışını yön-
lendiren, stratejik planlama ilkeleri ve 
uzun erimli yatırım projelerinin” eksik 
olduğunu söyledi. 

“Sonu Olmayan 
Bir Noktaya 
Götürülüyoruz”

“Enerji yetmezliği” denilen noktada 41 
bin megavat kurulu güce rağmen, 28 bin 
megavat puant gücün karşılanmasında 
sistemde zorlanma yaşandığını bildiren 
Göltaş, önerilerini ve yasaya ilişkin de-
ğerlendirmelerini şöyle aktardı: 

“Üretim-iletim-dağıtımda kayıpların, 
hükümet yetkililerinin ağızlarına 
sakız ettikleri söylemlerle değil, 
bakım, onarım, yenileme gibi 
uygulamalarla üzerine gidilerek 

alt değerlere çekilmesi, enerjinin 
etkin ve verimli kullanılması, doğ-
ru ve gerçekçi tedbirler alınarak, 
kamusal bir yaklaşımla, çalıştırılan 
santralların kapasite kullanım oran-
larının yükseltilmesi gerekmektedir. 
Nükleer santral konusu tüm dünya-
da bütün boyutlarıyla ele alınarak, 
çıkarılan yasaların sayfalar tuttuğu 
bilinmekteyken TBMM gündemin-
deki nükleer enerji santral yasası, 
tercüme özeti, derleme ve ısmar-
lama bir yasa olduğunu biçem ve 
içeriğiyle göstermektedir. Bu yasa 
açıklık ve netlik taşımamakta, sant-
ral yapımında önem taşıyan bütün 
konuları ikincil mevzuatlara, yönet-
meliklere bırakmaktadır. Yasada, bir 
kaza olması durumunda zararın 
tazmini ‘Paris Sözleşmesi’ne bağ-
lanmaktadır. Paris Sözleşmesi bu 
yükümlülüğü 700 milyon Avro ola-
rak belirtiyor. Bu noktada devletin 
yükümlülüğü 500 milyon Avro’dur. 
Çernobil kazasının ekonomik boyu-
tunun yaklaşık 300 milyar Avro’ya 
dayandığı gerçeğiyle, şirketlerin 
zararın giderilmesinde yüküm-
lülüklerinin Paris Sözleşmesi ile 
sınırlandırılması ‘devede kulak’ 
misalidir. Bununla birlikte, yasayla, 
üzerinde nükleer santral kurulacak 
taşınmazın kullanılmasından, atık-
ların nakli, depolanması ve berta-
rafına, santralın işletme süresinin 
sonunda devreden çıkarılması ve 
sökümüne kadar tüm süreçlerde 
oluşturulacak fonlara, sembolik 

düzeyde katkı koymaları suretiyle 
şirketlere birçok maddi kolay-
lıklar sağlanmaktadır. Bu durum 
Hazine’ye ve devlete büyük mali 
yükler getirecek, ulusal geliri 
zaten düşük seviyedeki ülkemiz 
insanlarının vergilerinin Hazine 
üzerinden şirketlerin kasalarına 
akması sağlanacaktır.” 

Nükleer santralların, Türkiye’nin jeo-
lojik yapısı ve mevcut aktif fay hatları 
gerçeğiyle çok riskli ve tehlike olduğu-
nu vurgulayan Göltaş, “Aceleye getiren 
yok, acele işe şeytan karışır, diyen 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi 
Güler, Türkiye’ye nükleer santral kur-
mak inadıyla, şeytanı rehber edinmiş 
olup, ülkeyi sonu belirsiz bir noktaya 
götürmektedir” dedi.

“Alınacak Karar Kamu 
Yararına Olmalı”

ÖDP Genel Başkanı, İstanbul Milletve-
kili Ufuk Uras da, Meclis Genel Kuru-
lu’na yeniden gelen yasa görüşülürken 
dikkate alınması gereken yegane ko-
nunun “kamu yararı” olması gerektiği-
nin altını çizdi. TBMM’den çıkacak olan 
kararın ya kamu yararına ya da nükleer 
lobilerin yararına olacağını ifade eden 
Uras, şöyle konuştu:

“Nükleer lobilerin arkasında, dolarlar, 
eurolar var. Bizim arkamızda sendi-
kalarımızın, meslek örgütlerimizin 
ve platformlarımızın bilimsel verileri 
vardır. Meclis aldığı kararla yalnız 
günümüzü değil, gelecek kuşak-
ların da hayatını belirleyecek bir 
karar alacaktır. Bunun çok büyük bir 
sorumluluğu vardır. Hepimiz biliyoruz 
ki, nükleer enerji en pahalı enerjidir. 
Nükleer enerjinin bir dizi riski vardır. 
Buna rağmen insan hayatının bu 
kadar ucuz olduğu bir memlekette 
bu risk göze alınabilmektedir. Yasa-
ya baktığımız zaman bu konuda en 
ufak bir altyapı çalışması olmadığını 
görüyoruz. Enerji politikaları kamu 
tarafından, devlet tarafından belirlen-
mesi gereken, stratejik planlanmaya 
dayanması gereken, bilimsel planla-
ması gereken bir konudur. Bu neden-
le Meclis uluslararası lobilerin değil, 
ülke çıkarlarını, yararlarını gözeten bir 
yerden konuya yaklaşmalıdır.”<


