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Sekretaryasını Şubemizin yürüttü-
ğü Nükleer Karşıtı Platform (NKP) 
İzmir Bileşenleri Fukuşima felake-
tinin yedinci yıl dönümünde ger-
çekleştirdiği basın açıklamasında 
en büyük iki nükleer kazaya neden 
olan Rusya ve Japonya'nın nükleer 
riskleri ülkemize taşımasına izin ve-
rilmemesi istendi.

Ülkemizin enerji ihtiyacının yerli 
ve yenilenebilir kaynaklarla karşıla-
nabileceğine yer verilen açıklama-
da, mevcut kurulu gücünün 10 yıllık 
dönem için yeterli olduğu belirtildi. 
İhtiyaç olmamasına rağmen çalışma-
ların ısrarla sürdürüldüğüne dikkat çe-
kilen açıklamada, alım garantisi kap-
samında Akkuyu için 35.2 milyar dolar, 

Sinop için 75.8 milyar dolar ödeme 
yapılacağına yer verildi. Akuyu'dan 
alınacak enerji için yapılacak ödeme-
nin 2017 elektrik toptan piyasası orta-
lamasına kıyasla yüzde 275, Sinop'un 
ise yüzde 242 daha pahalı olduğu 
vurgulandı. Fukuşima'nın etkileriyle 
boğuşan Japonya'ya Sinop'a nükleer 
santral kurdurulmaya çalışılması-
na tepki gösterilen açıklamada, 7 yıl 
geçmesine rağmen nükleer sızıntının 
önüne geçilemediği belirtildi. Resmi 
açıklamalarda sızıntının önlenmesi 
ve santralin tasfiye edilmesinin 40 yılı 
aşacağı ifade edildiğine vurgu yapılan 
açıklamada, "Sahada 8 bine yakın per-
sonelle ancak kirli radyoaktif suyun 
denize karışmaması için çalışma yü-
rütülebilmektedir" bilgisine yer verildi. 

Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu'nun 
verilerine göre; dünya 
genelinde 449 nükleer 
rektörün yalnızca yüzde 
11'inin on yaş ve altın-
da olduğuna dikkat çe-
kilen açıklamada, "Aynı 
verilerine göre 86 tanesi 
batı Avrupa ülkelerinde 
olmak üzere dünya ge-
nelinde 166 nükleer rek-
tör kapatılmıştır" denildi. 
Avrupa Komisyonu'nun 
2017 İstatistiklerine göre; 
1995 yılında dünya gene-
linde elektrik üretiminin 
yüzde 17,6'sı nükleerden 
karşılanırken, 2015 yılın-
da bu oran yüzde 10,6'ya 
gerilediğinin belirtildiği 
açıklamada, aynı dönemde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının pa-
yının yüzde 22,8'e yükseldiği bildirildi. 
Dünya genelinde nükleer enerji döne-
minin kapandığına vurgu yapılan açık-
lamada, "Yenilerin inşa edilmemesi, 
mevcutları ömrünü tamamlamasıyla, 
Sinop ve Akkuyu santrallarının devre-
ye alındığı yıllarda dünya genelindeki 
az sayıdaki nükleer santraldan ikisi ül-
kemizde yer alacaktır." Güneş ve rüzgar 
olmak üzere yenilenebilir enerji kay-
naklarındaki maliyet düşüşlerine işa-
ret edilen açıklamada, "Önümüzdeki 
yıllarda maliyetlerin daha da düşmesi 
beklenirken, ülkemizin nükleer enerji 
lobisi için bir sığınağa dönüştürmesi 
kabul edilemez" ifadelerine yer verildi. 

Gaziemir'deki eski kurşun fabrika-
sı, Manisa'nın Köprübaşı ve Aydın'ın 
Kisir köylerindeki terk edilmiş uran-
yum madenlerinde kaynaklanan rad-
yoaktif kirliliğe karşı halen önlem 
alınmadığı hatırlatılan açıklamada, 
şöyle tamamlandı: 

"Nükleer santralle karşılaştırıl-
dığında radyoaktivite yönünden çok 
daha az risk oluşturan bu tesisler ve 
sahalarda önlem alınmaması, endi-
şelerimizi arttırmaktadır. Uygulamalı 
Fizik dalında lisans eğitimi alan ve 
felaketin yaşandığı dönemde Japonya 
Başbakanı olan Naoto Kan'ın ifade-
leriyle 'nükleer enerjinin geleceği ol-
madığını' vurguluyoruz. En büyük iki 
nükleer kazaya neden olan Rusya ve 
Japonya'nın nükleer riskleri ülkemize 
taşımasına olanak verilmemesi için 
kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyo-
ruz." 

Dünya Geneli Yıllık Elektrik Üretimi (TWh)

Yıllar 1995 2000 2005 2010 2015

Yenilenebilir 2637 2837 3295 4209 5534

Nükleer 2332 2591 2768 2756 2571

Toplam 13285 15471 18324 21502 24255

Nükleer Enerji 
Payı (%)

17,6 16,7 15,1 12,8 10,6

	

"Nükleer Enerjinin Geleceği Yok"
FUKUŞİMA'YI UNUTMA, YAŞAMA 
SAHİP ÇIK!


