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Nükleersiz Yaşam Şenliği’ne 
katılmak için gittikleri Sinop’ta 
22 Temmuz 2006 tarihinde 

Karadeniz’in dalgalarında yitirdiğimiz 
Jeoloji Mühendisliği Öğrencisi Soner 
Balta, kardeşi Öner Balta ve Makina 
Mühendisliği Öğrencisi Güneş Kork-
maz, Sinop’ta düzenlenen etkinlikle 
anıldı. Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Yönetim Kurulu Yazmanı Hü-
seyin Önder’in de katıldığı etkinlikte, 
Sinoplular Karadeniz’in aldığı üç genci 
denize karanfil atarak andı. 

Türkiye’nin nükleer çöplük haline 
getirilmesine karşı çıkan, Sinop’ta 
nükleer santral kurulmasını istemeyen 
Soner, Öner ve Güneş, Nükleer Karşıtı 
Platform (NKP) tarafından 26 Temmuz 
2008 tarihinde Sinop’ta düzenlenen 
etkinlikle anıldı. NKP’nin kitlesel basın 
açıklaması ile başlayan etkinlik önce-
sinde saygı duruşu yapıldı. 
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açıklamada nükleer santral ihalesi-
nin derhal iptal edilmesi çağrısında 
bulunuldu. 

Basın açıklamasının ardından Soner, 
Öner ve Güneş’in arkadaşlarından 
Yasemin Saygılı da duygularını ifade 
eden bir konuşma yaptı.

Nükleer santral kurulması girişim-
lerini protesto eden sloganlar atan 
katılımcılar, Saygılı'nın konuşmasının 
ardından sahilde insan zinciri oluş-
turularak; Soner, Öner ve Güneş’in 
anısına denize karanfiller bıraktılar. 
NKP üyeleri daha sonra, Sinop’ta şe-
hir içinde ve santralın kurulacağı böl-
gede yöre halkına broşürler dağıttılar. 
Etkinlik, Sinoplu Şair Nevzat Çelik ve 
Yılmaz Küçük, Yusuf Eroğlu ve Ozan 
Eroğlu adlı müzisyenlerin katılımıyla 
gerçekleştirilen şiir ve müzik dinletisi 
ile sona erdi.

Basın açıklaması Jeoloji Mühendis-
leri Odası (JMO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Dündar Çağlan tarafından 
okundu. Nükleer santralların ener-
ji ihtiyacından daha çok siyasal 
nedenlerle gündeme getirildiğine 
dikkat çekilen açıklamada, nükleer 
santrallar ile ucuz elektrik üretimi 
sağlanması “hayal” olarak nitelendi-
rildi. Türkiye’nin yerli-yenilenebilir öz 
kaynaklarının 2030 yılına kadar enerji 
ihtiyacını karşılayacak potansiyele sa-
hip olduğunun altı çizilen açıklamada, 
Fransa’da Temmuz 2008’de meydana 
gelen üç kazanın, nükleer santralların 
hiç de güvenli olmadığını gösterdiği 
belirtildi. Açıklamada, “İnsan hayatına 
önem verilmeyen bir sistemde güvenli 
diye pazarlanan nükleer santralların 
felaket yaratması sürpriz olmayacak-
tır” denildi. Nükleer santral ihalesi ile 
tehlikenin yakınlaştığına işaret edilen <


