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NKP İZMİR BİLEŞENLERİ 
BASIN AÇIKLAMALARI
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NÜKLEER SANTRAL PROGRAMLARI İPTAL EDİLMELİDİR!

11 Mart 2014

11 Mart 2011 tarihinde Fukuşima’da gerçekleşen nükleer kazanın sonuçları, Çernobil’ den 
sonra yaşanan en büyük nükleer felaket olduğunu gösteriyor. Bu üç yıl içerisinde 160 bin insan 
evlerinden oldu. Nükleer santral kalıntıları hala açık havada, milyonlarca ton atık su okyanusa 
karıştı, karışmaya devam ediyor. Milyonlarca ton atık tahliye bekliyor. 

Japonya Çevre Bakanlığına göre Fukuşima nükleer santralinin tamamen sökülmesinin 40-50 
yılı süreceği ve maliyetinin de 900 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Japon halkı-
nın geleceği ipotek altındadır. Bunca şeye rağmen Japon hükümeti Türkiye, Hindistan ve Arap 
Emirliklerine nükleer endüstrisinin sonunun gelmediğini göstermek için nükleer santral ihraç et-
meye devam etmek istemektedir. Kendi halkına verdiği zararları ve yıkımları göz ardı etmektedir.

Fukuşima kazasından sonra, “nükleer rönesans” dönemi sona ermiş, ülkeler nükleer program-
larını askıya almış, güvenlik maliyetleri artan nükleer santrallere güven azalmıştır.

Yaşanan kazadan sonra ülkemizde Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santral programını 
gözden geçirerek askıya alması beklenirken, AKP hükümeti, toplumla alay edercesine, kazanın 
yaşandığı ülke ile devletlerarsı ikili anlaşma yapmış, Sinop’ta olması düşünülen 2. santralin 
programa aldığını duyurmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 
Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması 09 Ocak 2014 tarihinde resmi gazetede yayınla-
narak yürürlüğe girdi, girmesiyle de bir çok tartışmayı beraberinde getirdi. Anlaşmada yer alan 
uranyum zenginleştirme, nükleer yakıt üretimine izin veren maddeler hele hükümetin otoriter 
tavırlarının ve söylemlerinin arttığı bu günlerde nükleer silahlanmayla ilgili endişelere neden 
olmaktadır.

Ülkemiz nükleer pazara çevrilmek istenmektedir. Dünya ülkelerinin nükleer programlarını 
gözden geçirdiği ve kısıtlamalara gittiği bir dönemde, siyasi iktidarın nükleer sevdasının ardında 
yatan gerekçeler bilinmemektedir.

Görünen odur ki bu nükleer sevda nükleer çıkar çevrelerini mutlu etmekte ve ülkemizdeki 
olası nükleer santral ihaleleri iştahlarını kabartmaktadır.

Daha nükleer santraller kurulmamışken Gaziemir’de, Köprübaşı’nda, Söke Kisik’te ölçülen 
radyasyon miktarı, nükleer santral konusundaki endişelerimizi arttırmıştır.

Ocak ayında Manisa’ nın Köprübaşı ilçesinde normalin 140 katı olarak ölçülen radyasyonun 
Gediz nehri üzerinden Ege denizine ulaşmasına kesin gözüyle bakılmaktadır. İzmir’ in merkezin-
de Gaziemir’de bir kurşun fabrikası kamu kurumlarının bilgisiyle toprağa gömdüğü radyoaktif 
atıkların üzerini toprakla örterek önlem almış sayılmaktadır. 

Böyle bir ortamda Akkuyu’ da santral alanında çalışma yürüten şirketin taş ocağı adı altında 
başladığı çalışmaları ile santral için alması gereken olan ÇED raporunun çevresinden dolaştığı 
ortaya çıkmıştır. Santralin 1976 yılına ait yer lisansı ise 6 Aralık 2013 tarihinde TAEK tarafından 
daha yeni yenilendi. 

Artık, yapılması gereken bellidir : nükleer programlardan vazgeçmek! Daha santral kurul-
madan suyumuza, toprağımıza karışan radyasyonun sorumlular bulunmalı, hesap sorulmalıdır.

Ancak hatırlatmamız gerekiyor: Gezi’ den bu yana yaşananlar gösteriyor ki “ağacın intikamı” 
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kötü oluyor. Hükümet’ in gözünü boyayan beton uygarlığı, kentleri yaşanmaz hale getirirken aynı 
zamanda halkına karşı örgütlenen devlet mekanizmasının zihniyeti oluyor. Özgürlükleri rehin 
tutulan, sömürünün katmerleştiği, yaşadığı çevreye yabancılaştırılmış insanlık isyan ediyor.

Nükleer endüstrisi ülkesinden kovulanların kirli enerjilerini istemiyoruz.
Halkına yalan söyleyenlere inanmıyoruz.
Biz nükleere inat yaşasın hayat diyoruz.
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur

Nükleer Karşıtı Platform 
İzmir Bileşenleri 
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NÜKLEER SANTRAL PROGRAMLARI İPTAL EDİLMELİDİR!

24 Nisan 2014

26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen Çernobil nükleer santral kazası, insanlık tarihinin 
en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu kaza sonucunda santralde çok büyük 
bir hasar oluşmuş ve reaktör çekirdeğinden açığa çıkan radyoaktif kirleticiler, çevresel taşınımlar 
sonucu, başta Avrupa ve Türkiye olmak üzere dünyanın birçok noktasına yayılmıştır. Kaza sonra-
sı, santral çalışanlarının tamamı yüksek dozda radyasyona maruz kalmış ve bunlardan birçoğu 
hayatını kaybetmiş, sağ kalanlar ise ağır hastalıklarla boğuşmuştur. Nükleer santralin çevresin-
deki yerleşim yerleri boşaltılmasına rağmen kanser ve genetik hastalıklarda fark edilir artışlar 
meydana gelmiş, hayvanlarda, bitkilerde ve hatta mikroorganizmalarda etkileri görünmüştür. 
900 yıl girilemeyecek olan santral çevresindeki yerleşim yerleri kontamine olmuş ve bölgedeki 
biyoçeşitliliğin azaldığı tespit edilmiştir. Bu kazadan Türkiye de etkilenmiş, özellikle Karadeniz’de 
kanser vakaları ve buna bağlı ölümlerde artış görülmüştür.

Kazadan bu yana 28 yıl geçmesine rağmen etkileri görülmeye devam eden Çernobil facia-
sından ısrarla ders çıkarmak istemeyen kapitalist düzen, yanıltıcı argümanlar kullanarak, doğayı 
ve insanlığı kirli amaçlarına kurban etmeyi göze almaktan çekinmemektedir. Her fırsatta nükleer 
enerjinin ucuz olduğunu iddia eden nükleer savunucuları, inşaat ve işletme maliyetleri dışında, 
yakıt maliyetleri, henüz tam değeri belirlenemeyen söküm ve atık depolama maliyetlerinden 
bahsetme gereğinde bulunmuyor. Toplumsal maliyetleri bu kadar yüksek olan nükleer santralle-
rin işletme sırasında sera gazı çıkarmadığını iddia ederek bunu çevreci bir özellik olarak yoranlar 
ise 60 yıldır çözülemeyen atık problemini ve yakıt üretim süreçlerinde meydana gelen çevresel 
etkileri görmezden gelmeye devam ediyor. Diğer bir yandan, bir çok bilim insanı NGS’lerde sera 
gazı salınımı olduğunu kanıtlamaktadırlar.

Bugün yasal süreçleri tamamlanmamasına rağmen Mersin’de, Sinop’ta nükleer santral ku-
rulmasına yönelik inşaat çalışmaları başlatılmaktadır. Nükleer santraller ile geleceğimizi karart-
maya çalışanlar kentimizde Gaziemir’deki nükleer atıklara hala çözüm bulmamışlardır. Kentimiz 
Gaziemir’deki nükleer atıklarla yaşamaya devam etmektedir. Nükleer santrallerin tehlike yarat-
mayacağını savunanlar yanı başımızda Manisa Köprübaşı’nda; Aydın Söke Kisir Köyünde terk 
edilmiş uranyum madenlerinden yayılan yüksek radyasyona çözüm üretmemekte, o bölge halkı 
kanserle savaşırken, toprağımız suyumuz her gün daha çok kirlenmektedir.

Halklara tüketimi pompalayıp, AVM’lere mahkûm edenlerin yarattığı sözde enerji ihtiyacının 
çözümü olarak dayatılan bu kirli, tehlikeli ve pahalı santraller sadece sermaye sahiplerinin cebi-
ne fayda sağlayacaktır.  Toplumsal tepkileri hiçe sayarak, kendi korku imparatorlukları üzerinden 
yarattıkları baskılara rağmen, bu ranta izin vermeyeceğiz. 

Nükleer kazanın oluşma riskini mutfak tüpüyle kıyaslayıp, yarattığı etkiyi görmezden gelenler 
Türkiye’yi nükleer çöplüğe dönüştüremeyecekler! 

Halkın sağlığını hiçe sayarak, kendi çıkarları için radyoaktif gıdaları piyasaya sürenlerin, 
Türkiye’yi nükleer lobilerin pazar alanı haline getirmesini engelleyeceğiz! 

Temiz bir doğa ve insanlık onuruna yakışır bir hayat için ne AKKUYU’da, ne SİNOP’ta, ne de 
dünyanın herhangi bir noktasında NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYORUZ!

Sinop halkı, yaklaşan nükleer tehlikeye karşı direniyor
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Fukuşima’nın ve Çernobil’in acıları henüz yüreklerimizde iken, Akkuyu’dan sonra Sinop’ta da 
bir nükleer santral kurularak, başta bu iki kentimiz olmak üzere tüm ülkemiz bir nükleer mace-
raya sürükleniyor. Üstelik, bin kilometreden daha uzakta patlayan Çernobil Nükleer santralinin 
ülkemizde yarattığı kanser ölümlerine rağmen. İşte, Karadeniz bölgesinin en şirin yerlerinden 
Sinop halkı, “bu tehlikeli maceraya HAYIR, gerekirse canlarımızı ortaya koyacağız” diyorlar. Bu 
kararlılıklarını göstermek için, Çernobil kazasının yıldönümü olan 26 Nisan Cumartesi günü 
Sinop’ta bir miting düzenlemiştir. Mitinge, tüm illerden katılım olacaktır.

Onları, bu haklı mücadelelerinde yalnız bırakmamak için…
İzmir’in desteğini göstermek için…
26 Nisan’da SİNOP’ta 
“NÜKLEERE İNAT YAŞASIN HAYAT” diyeceğiz..
Basına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…

Nükleer Karşıtı Platform 
İzmir Bileşenleri 
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SONU GELMEYEN FELAKETİN ADI BUGÜN FUKUŞİMA!

11 Mart 2015

2011 yılında 11 Mart’ta Japonya’da deprem ve tsunaminin ardından yaşanan Fukuşima 
Nükleer Felaketi’nin bugün 4. yılı. Bu 4 yıl boyunca “Fukuşima’da yeni sızıntı” haberlerini oku-
duk. Okyanuslar arasında tüm dünyamıza yayılan bu zehirli felaketin etkisi; değil 1 günlük, 
değil 1 aylık, değil 1 yıllık, değil 100 yıllık… Binlerce yıl sürecek radyoaktif bir tehlikenin içinde 
yaşıyoruz artık. Dünyada var olan her nükleer santral de süreğen nükleer felaket zincirinin yeni 
aday halkası… 

Tarih: 5 Nisan 2012
Başlık: Fukuşima’da Yeni Bir Sızıntı
Kaynak: Aljazeera-Türk (http://www.aljazeera.com.tr/haber/fukusimada-yeni-bir-sizinti)

Tarih: 6 Haziran 2013
Başlık: Fukuşima’da Yeni Nükleer Sızıntı
Kaynak: BBC Türkçe (http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/06/130606_fukusima_sizinti)

Tarih: 23 Ağustos 2013
Başlık: Fukuşima’da Sızıntı Endişesi Sürüyor
Kaynak: ntvmsnbc http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/25462298

Tarih: 1 Ekim 2013
Başlık: Fukuşima’da Radyoaktif Sızıntı Durmuyor
Kaynak: CNNTürk (http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/10/01/fukusimada-radyoaktif-sizinti-
durmuyor/725397.0/index.html)

Tarih: 21 Şubat 2014
Başlık: Fukuşima’da Yeni Sızıntı Tespit Edildi
Kaynak: Hürriyet (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/25850693.asp)

Tarih: 23 Şubat 2015
Başlık: Fukuşima’da Yeni Bir Radyoaktif Sızıntı Yaşandı
Kaynak: ZETE (http://zete.com/fukusimada-yeni-bir-radyoaktif-sizinti-yasandi/)

Bu sızıntı haberlerine yenilerinin eklenmesini, dünyamızın ve ülkemizin nükleer atıklarla 
kirletilmesini istemiyoruz. Dünyamız ve ülkemiz yalnızca Fukuşima kaynaklı radyoaktif sızıntı 
değil, diğer nükleer santrallardaki sızıntılar ve nükleer atıklarla her gün biraz daha zehirleniyor. 
Fukuşima’nın ardından “Nükleer Rönesans” diye ülkemizde de çokça gündeme getirilen süslü ba-
lonlar sönmüş olmasına karşın, nükleer lobiler her boşluğu kullanmak üzere harekete geçiyorlar. 
Ne yazık ki ülkemizde “Dediğim dedik, çaldığım düdük” misali çocuksu bir inatla ama bir çocuğun 
sahip olduğu duyarlılıktan bile yoksun bir anlayışla nükleer santrallar kurulmak isteniyor.  

Yenilenebilir enerji kaynakları alanında yaptığı büyük atakla tüm dünyaya örnek olan ve 
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2011 yılında Fukuşima’nın ardından nükleer enerji üretimine son verme kararı alan Almanya’nın 
Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, 5 gün önce Brüksel’de nükleer enerji santrallarının desteklen-
mesine karşı açıklama yapıyordu. Gabriel, “AB’de bazı ülkeler nükleer enerjiyi vergi paralarıyla 
desteklemek istiyor. Bunun kesinlikle söz konusu olamayacağını düşünüyoruz. Nükleer enerji-
nin kamu parasıyla desteklenmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Nükleer enerji en pahalı 
[elektrik] üretim biçimi. 50 yıldır var, yeni değil ve tehlikeli” diye tepkisini gösteriyordu. AKP 
iktidarı ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına değil, nükleer santraldan üretilecek elekt-
riğe alım garantisi veriyor. Rusya’yı ülkemizde bedava nükleer santral sahibi yapan iktidar, dış 
politikaya alet ettiği nükleer pazarlığın üstünü şoven duygularla örtmek için, nükleer santral 
yapımında kullanılacak malzemelerin yerli olacağı söylemini ön plana çıkarmaya çalışıyor. 

Evet nükleer enerji; tehlikeli, kirli ve pahalıdır. Ne Akkuyu’da ne Sinop’ta ne İğneada’da, ne 
de dünyamızın hiçbir yerinde nükleer santrallar kurulmasını istemiyoruz. 

Nükleer Karşıtı Platform 
İzmir Bileşenleri 
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NÜKLEER SANTRAL YAPTIRMAYACAĞIZ..
GELECEĞİMİZİ KARARTMAYACAĞIZ…

20 Nisan 2015

26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen Çernobil nükleer santral kazası, insanlık tarihinin 
en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu kaza sonucunda santralde çok büyük 
bir hasar oluşmuş ve reaktör çekirdeğinden açığa çıkan radyoaktif kirleticiler, çevresel taşınımlar 
sonucu, başta Avrupa ve Türkiye olmak üzere dünyanın birçok noktasına yayılmıştır. Kaza sonra-
sı, santral çalışanlarının tamamı yüksek dozda radyasyona maruz kalmış ve bunlardan birçoğu 
hayatını kaybetmiş, sağ kalanlar ise ağır hastalıklarla boğuşmuştur. Nükleer santralin çevresin-
deki yerleşim yerleri boşaltılmasına rağmen kanser ve genetik hastalıklarda fark edilir artışlar 
meydana gelmiş, hayvanlarda, bitkilerde ve hatta mikroorganizmalarda etkileri görünmüştür. 
900 yıl girilemeyecek olan santral çevresindeki yerleşim yerleri kontamine olmuş ve bölgedeki 
biyoçeşitliliğin azaldığı tespit edilmiştir. Bu kazadan Türkiye de etkilenmiş, özellikle Karadeniz’de 
kanser vakaları ve buna bağlı ölümlerde artış görülmüştür.

Çernobil Nükleer Santralında yaşanan yıkım üzerinden 29 yıl geçti, aynı trajedi Fukuşima`da 
daha dün yaşandı, santralın yıkıntıları üzerinden duman hala tütüyor ve hala FUKUŞİMA ölüm 
saçmaya devam ediyor… Kurulu 450 kadar santralde bu güne kadar 600 den fazla kaza olmuş 
ve bunların çok büyük çoğunluğu halklardan gizlenmiştir.

Yaşanan bunca ölüm, etkileri hala süren ve yıllarca sürecek olan RADYOAKTİF yıkımın gerek-
çeleri nasıl açıklanabilir ki? Enerji ihtiyacı mı??? Bu olsa olsa büyük bir aldatmacanın, kandır-
macanın yanıtı olabilir, yaşanan ölümlerin asla…!!! Çernobil Nükleer Santralında yaşanan yıkım 
uzun süre Dünya`dan gizlenmiş olup, ne gariptir ki Fukuşima`da yaşanan yıkım da saklanabildiği 
kadar Dünya`nın gündeminden kaçırılmıştır.

Kazadan bu yana 29 yıl geçmesine rağmen etkileri görülmeye devam eden Çernobil faci-
asından, Fukişima’dan ısrarla ders çıkarmak istemeyen kapitalist düzen, yanıltıcı argümanlar 
kullanarak, doğayı ve insanlığı kirli amaçlarına kurban etmeyi göze almaktan çekinmemektedir. 
Her fırsatta nükleer enerjinin ucuz olduğunu iddia eden nükleer savunucuları, inşaat ve işletme 
maliyetleri dışında, yakıt maliyetleri, henüz tam değeri belirlenemeyen söküm ve atık depolama 
maliyetlerinden bahsetme gereğinde bulunmuyor. Toplumsal maliyetleri bu kadar yüksek olan 
nükleer santrallerin işletme sırasında sera gazı çıkarmadığını iddia ederek bunu çevreci bir 
özellik olarak yoranlar ise çözülemeyen atık problemini ve yakıt üretim süreçlerinde meydana 
gelen çevresel etkileri görmezden gelmeye devam ediyor. 

Bugün yasal süreçleri tamamlanmamasına rağmen Mersin’de, Nükleer Santral Temeli büyük 
törenlerle atılıyor, Nükleer Santrali öven reklamlar tüm kentlerimizde mutlu gülen çocuklar alet 
edilerek pazarlanıyor.

Nükleer santraller ile geleceğimizi karartmaya çalışanlar kentimizde Gaziemir’deki nükleer 
atıklara hala çözüm bulmamışlardır. Nükleer santrallerin tehlike yaratmayacağını savunanlar 
yanı başımızda Manisa Köprübaşı’nda; Aydın Söke Kisir Köyünde terk edilmiş uranyum maden-
lerinden yayılan yüksek radyasyona çözüm üretmemekte, o bölge halkı kanserle savaşırken, 
toprağımız suyumuz her gün daha çok kirlenmektedir.
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30 Mart 2015 pazartesi günü bölgesele olarak ve 31 Mart 2015 salı günü tüm ülkede elektrik 
kesintisi yaşandığında kurulu gücümüz 70.000 MW mertebesinde, üretim gücü 43.000 MW ve 
tüketim 34.500 MW olarak gerçekleşiyordu. Elektrik enerjisinin ülke genelinde tek elden yöne-
tilememesi nedeni ile elektrik kesintisine yol açacak ihmalkarlık ortaya çıktı.

Elektrik kesintilerinin sebebini açıklayamayan, ülkemizin enerji politikaların yönetemeyen, 
yürütme becerisine sahip olmayanların Nükleer Santral ile ilgili verdikleri güvencelere kim ina-
nır..

Halklara tüketimi pompalayıp, AVM’lere mahkûm edenlerin yarattığı sözde enerji ihtiyacının 
çözümü olarak dayatılan bu kirli, tehlikeli ve pahalı santraller sadece sermaye sahiplerinin cebi-
ne fayda sağlayacaktır. Toplumsal tepkileri hiçe sayarak, kendi korku imparatorlukları üzerinden 
yarattıkları baskılara rağmen, bu ranta izin vermeyeceğiz. 

Nükleer kazanın oluşma riskini mutfak tüpüyle kıyaslayıp, yarattığı etkiyi görmezden gelenler 
Türkiye’yi nükleer çöplüğe dönüştüremeyecekler! 

Çernobil`de, Fukuşima`da yakılan ağıtlarla dökülen gözyaşına, Akkuyu için dökülecek göz-
yaşları eklenmesin… Nükleer Enerji Santrallarının gereksizliği, yanlışlığı konusunda konuşmak-
tan, anlatmaktan, etkili ve yetkili insanların aymazlığını deşifre etmekten asla yorulmayacağız, 
sesimizi sağır sultan duydu ama iki adım ötemizdeki “karar vericiler” etkililer duymadı… Ancak 
bilinmelidir ki susmayacağız, bu yolda yorulmayacağız, bu karşı duruş, bu mücadele bu ülke 
topraklarından nükleer tehlike yok olana kadar sürecektir.

Bizler ne bu ülkede, ne de Dünya üzerinde Nükleer Santral istemiyoruz…
Biz üretebildiğimiz kadar değil, bize yetecek kadar enerji istiyoruz…
Biz bu Dünya üzerinde insana yakışan biçimde ve Dünya`ya saygılı, çevreye olan sorumlulu-

ğumuzun farkında olarak yaşamak istiyoruz…
Mersin halkı, Sinop halkı, yaklaşan nükleer tehlikeye karşı direniyor.
Onları, bu haklı mücadelelerinde yalnız bırakmamak için…
İzmir’in desteğini göstermek için…
25 Nisan’da SİNOP’ta “NÜKLEERE İNAT YAŞASIN HAYAT” diyeceğiz..
Basına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…

Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri 
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HİROŞİMA’DAN FUKUŞİMAYA ….
NÜKLEERE TESLİM OLMAYACAĞIZ.. 

GELECEĞİMİZİ KARARTMAYACAĞIZ..

5 Ağustos 2015

70 yıl önce ; II. Dünya Savaşı’nın son aşamasında 6 Ağustos 1945 Pazartesi saat 08:15’te 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Uranyum-235 tipi atom bombası “Little Boy” (Küçük Oğlan) ile 
Hiroşima’da gerçekleştirdiği saldırının üzerinden 70 yıl geçti. Bu ilk bomba bir anda 92 bin kişin 
ölümüne neden olmuş, açığa çıkan radyasyon dolayısıyla da 1950 yılından itibaren 200 bin kişi 
daha hayatını kaybetmişti. Üç gün sonra ABD bu sefer Nagasaki’ye bir plütonyum bombası atmış 
ve yerden 6 kilometre yükseğe kadar çıkan dumanlar oluşmuştu. Nagasaki’deki bomba yüzünden 
ilk anda 70 bin kişi öldü, on binlerce insan da ilerleyen yıllarda nükleer serpinti sonucu hayatla-
rını kaybetti. En az bu kadar insan da çeşitli hastalık ve sakatlıklarla yaşadı yıllarca.

Tarihe ilk nükleer saldırı olarak geçen Hiroşima’da yaşanan felaket sonrasında nükleer silah 
denemeleri, nükleer santral teknolojisi, dünyada sayısı artan nükleer santraller, nükleer kazalar 
ve Çernobil, Fukişima ile etkileri hala devam eden felaketler Gelişmiş ülkelere ders oldu ancak 
Ülkemiz yetkililerine ders olmadı.. Ülkemiz de bugün Sinop’ta, Akkuyu’da belirsiz bir nükleer 
felakete sürükleniyor…

Bugün yaşananlardan ders almayan sistem; ülkemizi doğal varlıklarımızı, yaşamlarımızı 
“enerji ihtiyacı” ve “ mutfak tüpünden daha az tehlikeli” gibi yalancı argümanlarla nükleer ma-
ceraya sürüklüyor..

“Dünya’da özellikle Fukişima Felaketinden sonra nükleer santraller üzerinde yaşanan süreç-
ler, gelişmiş ülkelerin santralleri kapatması ve alternatif enerji kaynaklarına yönlenmesi süreci 
ne yazık ki bizim ülkemizde tam tersine süreçlerle yaşamlarımızı ve geleceğimizi tehdit etme 
noktasındadır.

Bugün ülkemizde yapılması planlana nükleer santraller ile ilgili sahte imzalı ÇED Raporları, 
irdelenmeyen çevresel etkiler, inşaat başladıktan sonra alınan ruhsatlar vb. ÇED ve Hukuki sü-
reçlerinde yaşanan uygunsuzluklar, kentlerimizde büyük billboardlarda gördüğümüz ; nükleer 
santralleri öven bunu çocuklarımızı, geleceğimizi alet ederek yapılan reklamlar..

Nükleer santrallerin tehlike yaratmayacağını savunanlar Kentimizde Gaziemir’de ortaya çıkan 
ve sadece nükleer santrallerden çıkabilen Eu252 nükleer atıklara halen çözüm bulamamışlardır. 
Tesis alanında tespitinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugüne kadar temizlenemeyen 
atıklar halen orada durmakta ve yaşamlarımızı tehdit etmektedir. NKP İzmir Bileşenleri olarak 
Mayıs Ayında Gaziemirde bulunun tesis alanının yanında Emrez Mahallesinde gerçekleştirdiğimiz 
panelde de hepimizin gördüğü gibi; alan çocukların oyun alanı olarak kullanılmakta, güvenlik 
önlemi vb. çalışma bulunmamaktadır. Son olarak alanda yapılacağı belirtilen temizlik çalışması 
ile ilgili ÇED sürecinin işletilmediğine dair alınan mahkeme kararları; çalışmaların durdurulması 
ve yapılan tüm uyarılara rağmen sorun çözümsüz olarak İzmir Kentinin problemi olmaya devam 
etmesi Ülkemizin Nükleer Santral Macerasında karşılaşacağı riskleri nasıl çözemediğinin de en 
önemli göstergesidir.

Yanı başımızda Manisa Köprübaşı’nda; Aydın Söke Kisir Köyünde terk edilmiş uranyum ma-
denlerinden yayılan yüksek radyasyona çözüm üretmemekte, o bölge halkı kanserle savaşırken, 
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toprağımız suyumuz her gün daha çok kirlenmektedir. 30 Mart 2015 pazartesi günü bölgesel 
olarak ve 31 Mart 2015 salı günü tüm ülkede elektrik kesintisi yaşandığında kurulu gücümüz 
70.000 MW mertebesinde, üretim gücü 43.000MW ve tüketim 34.500 MW olarak gerçekleşiyordu. 
Elektrik enerjisinin ülke genelinde tek elden yönetilememesi nedeni ile elektrik kesintisine yol 
açacak ihmalkarlık ortaya çıktı. Elektrik kesintilerinin sebebini açıklayamayan, ülkemizin ener-
ji politikalarını yönetemeyen, yürütme becerisine sahip olmayanların Nükleer Santral ile ilgili 
verdikleri güvencelere kim inanır.. Nükleer kazanın oluşma riskini mutfak tüpüyle kıyaslayıp, 
yarattığı etkiyi görmezden gelenler Türkiye’yi nükleer çöplüğe dönüştüremeyecekler! 

Bilindiği gibi Fukişima Nükleer Santral kazası, bir deprem sonrası ortaya çıkmıştır. 
Topraklarının % 92 si deprem bölgesinde olan ülkemizde de benzeri bir felaketin yaşanmaya-
cağına hiç kimse garanti vermez. Çoğu büyük felaketin, çok küçük ihmaller ya da dikkatsizlikler 
sonucu ortaya çıktığı unutulmamalıdır.

Hiroşima’da,Çernobil`de, Fukuşima`da yakılan ağıtlarla dökülen gözyaşına, Akkuyu için dö-
külecek gözyaşları eklenmesin… Nükleer Enerji Santrallarının gereksizliği, yanlışlığı konusunda 
konuşmaktan, anlatmaktan, sesimizi duymayan iki adım ötemizdeki “karar vericiler”in, etkili ve 
yetkili insanların aymazlığını deşifre etmekten asla yorulmayacağız..

Bilinmelidir ki susmayacağız, bu yolda yorulmayacağız, bu karşı duruş, bu mücadele bu ülke 
topraklarından nükleer tehlike yok olana kadar sürecektir. Bizler ne bu ülkede, ne de Dünya 
üzerinde Nükleer Santral istemiyoruz… Biz üretebildiğimiz kadar değil, bize yetecek kadar enerji 
istiyoruz… Biz bu Dünya üzerinde insana yakışan biçimde ve Dünya`ya saygılı, çevreye olan so-
rumluluğumuzun farkında olarak yaşamak istiyoruz…

Basına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…

Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri 


