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NÜKLEER KARȘITI NÜKLEER KARȘITI 
100 BİN İMZA TBMM’YE 100 BİN İMZA TBMM’YE 
TESLİM EDİLDİTESLİM EDİLDİ

Nükleer Karșıtı Platform, TBMM 
önünde kitlesel basın açıklaması 
yaptı. TBMM’deki nükleer santral 
kurulumuna ilișkin yasa tasarısının 
geri çekilmesi istenen basın açıkla-
masına, CHP Adana Milletvekili Ta-
cidar Seyhan ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Bașkanı Mehmet Soğancı da 
destek verdi. Basın açıklaması met-
ninin EMO Yönetim Kurulu Yazman 
Üyesi Cengiz Göltaș tarafından 
okunmasının ardından, 6 kișilik 
heyet CHP Grup Bașkanvekili Ali 
Topuz’u ziyaret etti. Heyet daha 
sonra TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Bașkanı Soner Aksoy’u 
ziyaret ederek, toplanan imzaları 
sundu.

Nükleer Karșıtı Platform (NKP), 
kitlesel basın açıklaması yapmak 
üzere 24 Kasım Cuma günü saat 
11.30’da TMMOB önünde topla-
narak Akay Kavșağı güzergahından 
TBMM Dikmen Kapısı önüne geldi. 
Sinop, Samsun ve İstanbul’dan gelen 
nükleer karșıtları ıslık ve alkıșlarla 
TBMM’ye yürüdüler. Nükleer Karșı-
tı Platform adına EMO Yönetim Ku-
rulu Yazman Üyesi Cengiz Göltaș’ın 
yaptığı basın açıklamasına yaklașık 
200 kiși katıldı. 

Sözlerine “Ülkemizin dört bir ya-
nından toplanmıș yaklașık 100 bin 
imzayla ne Sinop’ta ne Akkuyu’da 
ülkemizin hiçbir yerinde nükleer 
santral istemediğimizi duyurmak 
için toplanmıș bulunuyoruz” diye 
bașlayan Göltaș, “Hükümet, alel 

acele TBMM’ye 3 sayfalık bir me-
tinle nükleer santral kurulmasına 
ilișkin bir yasa tasarısı sunmuștur. 
Henüz yasal düzenlemesi bile olma-
yan Türkiye, Dünya Nükleer Birliği 
tarafından Eylül 2006 itibariyle 
nükleer reaktörler listesinde 4 bin 
500 Megavatlık 3 nükleer reaktör 
yapımı planlayan ülke kapsamına 
alınmıștır” dedi. 

Göltaș: Hükümeti Bir Kez Göltaș: Hükümeti Bir Kez 
Daha Uyarıyoruz Daha Uyarıyoruz 
Nükleer Karșıtı Platform’un son 1 yıldır 
yoğun bir șekilde miting, șenlik, 
panel, konferans, kitlesel basın 
açıklamaları gibi çeșitli etkinliklerle 
nükleer santral kurma sevdasından 
vazgeçilmesi gerektiğini anlattığını 
anımsatan Göltaș, șöyle konuștu: 

“Hükümeti nükleer yasa tasa-
rısını Meclis’ten geri çekmesi, 
yerli ve yenilebilir kaynaklara 
yatırım yapılması, ölümcül tehli-
ke içeren ve pahalı olan nükleer 
santral kurma girișimlerinden 
vazgeçmesi konusunda bir kez 
daha uyarıyoruz.” 

‘Yenilenebilir Yerli ‘Yenilenebilir Yerli 
Kaynaklar Varken…’Kaynaklar Varken…’
Söz konusu tasarının genel gerek-
çesinde bile, hidrolik, rüzgar, güneș 
ve jeotermal kaynaklar gibi ülkemiz 
ekonomisine kazandırılmayı bekle-
yen zengin yerli kaynaklara dikkat 
çekildiğinin altını çizen Göltaș, “Bu 
potansiyel ortada dururken neden 
nükleer santral kurulmak istendiği-
ne tatmin edici bir yanıt vermelerine 
imkan yoktur” dedi. İptal edilen 

haber
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nükleer santral ihalesindeki rüșvet 
gölgesinin hala durduğunu belirten 
Göltaș, “TBMM’ye sunulan yeni 
tasarıda ihale bile öngörülmeyip, 
özel bir seçme yönteminin düzen-
lenmiș olması dünyada ișsiz kalan 
nükleer lobilerin ülkemiz üzerindeki 
senaryolarına yeșil ıșık yakmaktadır” 
diye konuștu. 

‘Toplumu Mücadeleye ‘Toplumu Mücadeleye 
Çağırıyoruz’Çağırıyoruz’

Basın açıklamasında konușan CHP 
Adana Milletvekili Tacidar Seyhan 
ise, kamunun 5 yıldır enerji alanına 
hiçbir yatırım yapmadığına dikkat 
çekerek, hükümetin nükleer enerjiyi 
çözüm olarak sunmasını kınadıkla-
rını dile getirdi. Yenilebilir ve yerli 
kaynaklarla Türkiye’nin olası enerji 
sorunlarının çözülebileceğini kayde-
den Seyhan, “Yenilebilir kaynaklara 
öncelik verilmeli, Türkiye’de nükleer 
enerjiyi kurtuluș olarak görüp, insan-
lığı doğayı insanları tehdit altına alan 
bu tip girișimleri kınıyoruz ve tüm 
toplumu mücadele etmeye çağırıyo-
ruz” dedi. 

Basın açıklamasın ardından Nükleer 
Karșıtı Platform adına, EMO Yöne-
tim Kurulu Yazman Üyesi Cengiz 
Göltaș, Samsun NKP Üyesi Suat 

Yılmaz, İstanbul NKP Üyesi Tahir 
Çiçekçi ve NKP Sinop Üyeleri Ha-
cer İncioğlu, Hale Oğuz ile Yalçın 
Oğuz’dan olușan bir heyet, imzaları 
iletmek üzere TBMM Binası’na girdi. 
Heyet ilk olarak CHP Grup Bașkan-
vekili Ali Topuz’u ziyaret ederek, 
nükleer santral kurulması planlanan 
Sinop’ta yașanan son gelișmeleri 
aktardı. 

Sinop’lu Annelerin Sesi Sinop’lu Annelerin Sesi 
TBMM’deTBMM’de
Heyet daha sonra TBMM Sanayi, Ti-
caret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Bașkanı So-
ner Aksoy’u ziyaret etti. Komisyonun 
Katip Üyesi Gaziantep Milletvekili 
Fatma Șahin’in de hazır bulunduğu 
toplantıda, Göltaș yasa tasarısına 
özellikle nükleer santral kurulması 
düșünülen Sinop ve Akkuyu’da ciddi 
bir tepki olduğunu dile getirerek, ta-
sarının komisyondan geri çekilmesini 
istedi. 30 bin nüfuslu Sinop’tan 26 
bin 5 yüz imza toplayarak, komisyona 
sunduklarını dile getiren Hale Oğuz 
ise, “Kansere etkisi yok denilen Çer-
nobil Faciası’nı halen yașamaktayız. 
Sinoplu anneler çocukları için temiz 
bir gelecek istiyor. En güvenli sant-
rallarda bile sızıntılar olduğunu bili-
yoruz. Denizimizde, toprağımızda, 

suyumuzda radyasyon istemiyoruz. 
Çocuklarımızın kanserden ölmesine 
neden olmayın” diye konuștu. 

Komisyon Bașkanı Aksoy ise, komis-
yonun enerji sektörünün hukuki altya-
pısını hazırlamakla görevli olduğunu 
kaydederek, “Hükümetimiz nükleer 
santrallara ilișkin bir tasarı gönderdi. 
Komisyon olarak tasarı üzerinde ça-
lıșmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi. 
Arz güvenliği açısından Türkiye’nin 
enerji kaynaklarını çeșitlendirmesi 
gerektiğini vurgulayan Aksoy, “Tür-
kiye’nin yüzde 7 büyümesi, yüzde 8 
de artan enerji ihtiyacı var. Bu talebi 
karșılamak zorundayız. Yenilebilir 
Enerji Kanunu’nu da bu Komisyon 
çıkardı. Șimdi aynı konuda teșvikleri 
artırıcı bir tasarı çalıșması daha var. 
Biz her kaynağın değerlendirilme-
sini istiyoruz. Nükleer enerji de bu 
seçeneklerden biridir” diye konuștu. 
Nükleer enerji santrallarının kullanı-
lan yeni teknolojiler ile daha güvenli 
olduğunu savunan Aksoy, “Dünya’da 
nükleer enerjiye karșı tepki giderek 
azalıyor. Üçüncü nesil santrallarda 
atık ve sızıntı sorunu çözüldü” dedi.

Görüșme EMO Yönetim Kurulu Yaz-
man Üyesi Cengiz Göltaș’ın, TBMM 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyo-
nu Bașkanı Soner Aksoy’a toplanan 
imzaları sunması ile tamamlandı. 


