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NÜKLEER KARŞITI PLATFORM 
ÇALIŞMALARI
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Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri 
tarafından Fukuşima nükleer felaketinin 3. yı-
lında, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür 
Merkezi önü (Kıbrıs Şehitleri Caddesi)`nde ba-
sın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklama önce-
sinde nükleere hayır broşürleri dağıtıldı. NKP 
Yürütme Kurulu Üyesi Şenay Çağıran`ın okudu-
ğu açıklamada nükleer santral programlarının 
derhal iptal edilmesi istendi.

Fukuşima Felaketi Yıldönümü Açıklama           11 Mart 2014

Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri 
tarafından Fukuşima’nın Yıldönümünde 
Nükleer Tehlike paneli gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü Doç. Dr. Raika Durusoy’un 
üstlendiği panele Gazeteci-aktivisit Toshiya 
Morita ve Prof. Dr. Hayrettin Kılıç konuşmacı 
olarak katıldı. 

NKP İzmir Bileşenleri Dönem Sözcüsü olan 
EMO İzmir Şubesi adına Mustafa Çınarlı tara-
fından etkinliğin açılışında; Fukuşima felake-
tinin üçüncü yıldönümünde Japon resmi makamlarınca açıklanan her veri uluslarası bağımsız 
kuruluşlar tarafından yalanlandığını, gerçek tehlikenin Japon halkından ve dünyadan gizlendiğini 
belirterek, ülkemizde nükleer santral macerası sürerken bölgemizde tespit edilen terk edilmiş 
uranyum madenlerinin yarattığı tehlikeye vurgu yapıldı. 

Etkinliğin panel bölümüne geçilmeden önce Gaziemir Kurşun fabrikası, Manisa Köprübaşı ve 
Aydın Söke Kisir köyü uranyum madenleri için hazırlanan Çepeçevre Yaşam – Belgesel Seçkisi 
gösterimi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hayrettin Kılıç; nükleer santrallerde günlük ortalama on milyar litre su kullanıldığını 
ve bu miktarda suyun ekolojik etkilerini belirterek Çernobil kazasında havanın kirlendiğini (bu 
santralin üzeri daha sonra koruma betonuyla kaplanarak önlem alınmaya çalışılmıştı) ancak 
Fukuşima’da hem havanın hem de okyanusun kirlendiğini ve santralin üzerinde hala koruma 
betonu bulunmadığının altını çizdi.

Daha sonra söz alan Japon gazeteci Toshiya Morita; kaza sonrasında oluşan radyasyon öl-
çümlerinden elde edilen radyasyon akışı harita üzerinde izleyenlerle paylaşarak nükleer kirliliğin 
boyutunu bir kez daha hatırlattı. 

Av. Arif Ali Cangı; aynı gün gerçekleşen Gaziemir kurşun fabrikasına karşı açılan davanın 
duruşmasında yaşananlar hakkında bilgilendirme yaptı. Kente karşı sorumluluk duygusu taşıyan 
herkesin davaya müdahil olması gerektiğini belirten Cangı; firmanın sahibi durumunda olan 

Fukuşima’nın Yıldönümünde Nükleer Tehlike Paneli        13 Mart 2014
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Çernobil nükleer felaketinin yıldönümünde, 
Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri ta-
rafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada 
nükleer santral programlarının iptal edilmesi 
gerektiği vurgulandı. Açıklamada; Halkın sağlı-
ğını hiçe sayarak, kendi çıkarları için radyoaktif 
gıdaları piyasaya sürenlerin, Türkiye`yi nükleer 
lobilerin pazar alanı haline getirmesini engel-
leyeceğiz” denildi.

Siyasi iktidar tarafından Akkuyu nükleer 
santralinin yapımının yönetmelikler ve hu-
kukun izin vermemesine rağmen yapılmak 
istendiği, kamuoyunu baskılamak amacıyla 
santralin deniz yapılarının ihalesinin yapıl-
dığı dönemde Nükleer Karşıtı Platform İzmir 
Bileşenleri tarafından bölgemizdeki nükleer 
kirliliği hatırlatmak amacıyla bir dizi etkinlik 
planlanmıştır. 

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) 
ve Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) birlikteliğiyle Aydın Kisir köyünde ortaya çıkarılan 
uranyum madeninin etkilerine dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlik, Aydın Mali Müşavirler 
Odasında gerçekleştirildi.

Aydın tiyatro topluluğu Aykaryay tarafından; madencilerin çalışma koşullarının kötüleşmesi 
üzerinden, kar hırsı nedeni ile emekçilerin değersizleştirilmesini hicveden Maistro adlı oyununun 
bir bölümünü katılımcılarla paylaşmasıyla başladı.

Etkinlikte; Helil Kınay (NKP İzmir Bileşenleri)), Özer Akdemir (EGEÇEP), Yrd. Doç. Dr. Yaser 
Enver Küçükgül (ÇMO İzmir Şubesi), Uzm. Dr. Metin Aydın (Aydın Tabip Odası), Doç. Dr. Raika 
Durusoy (İzmir Tabip Odası), M.Nedim Barış (ZMO Aydın Şubesi) konuyu çevre ve insan sağlığına 
etkileri açısından değerlendirdiler.

Aydın Uranyum Madeni Forumu           18 Nisan 2015

mirasçıların geçmiş dönemde yaşananlarla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmediklerini, fabrikadaki 
işleyiş hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade ettiklerini paylaşarak bu sorumsuzluğun gideri-
leceğini ve gerçek sorumluların mutlaka hesap vereceklerinin altını çizdi.

Dr. Alper Öktem ise, Gaziemirdeki kirlilik ve Fukuşima nükleer felaketinden sonra ilk bulgu-
ların troid kanseri vakalarının artması olduğunu, Çernobil’den sonra da troid kanseri vakalarının 
arttığını hatırlattı.

Etkinlik; Fukuşima’nın yıldönümünde nükleere tehlikeye bir kez daha vurgu yapılarak yerel 
seçimlerde “Nükleere Hayır” demeyen adaylara oy verilmemesi çağrısıyla tamamlandı.

Çernobil Felaketi Yıldönümü Açıklama           24 Nisan 2014
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Etkinliğin açılışında Ayçep adına söz alan kurucu başkan Mehmet Vergili; çalışmalarına yeni 
başlayan kültür ve çevre platformunun kent için taşıdığı önemi dile getirerek, Çine’de, Söke’de 
madenlerle mücadele edildiğini, jeotermal santrallerin çevre ihlallerinin durdurulmasına çalış-
tıklarına değindi. 

NKP İzmir Bileşenleri adına yürütücülük görevini üstlenen ÇMO İzmir Şube Başkanı E. Helil 
Kınay; bölgemizde tespit edilen uranyum madenleri, Gaziemir Arslan Avcı kurşun fabrikasında 
ve TCDD hurdaları arasında tespit edilen nükleer atıklar ile nükleer kirliliği bulunan gemilerin 
Aliağa gemi söküm tesislerine getirilmesini hatırlatarak, bir ülkede nükleer santral olmadan bu 
kadar nükleer kirliliğin olmasının Nükleere Hayır demek için yeterli olduğunu söyledi.

EGEÇEP adına gazeteci Özer Akdemir tarafından gerçekleştirilen sunumda, Manisa Köprübaşı 
ve Aydın Kisir köylerinde ortaya çıkarılan terk edilmiş uranyum madenlerine ait haberlerden 
oluşan seçki katılımcılarla paylaşıldı.

Maden alanlarında yapılan ölçümler konusunda sunum gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Yaser 
Enver Küçükgül (ÇMO İzmir Şubesi), Sinop, Akkuyu ve İğneada (sırada) santralleri macerasından 
geç kalınmadan dönülmesi gerektiğinin altını çizdi. Terk edilen madenlerdeki sondaj kuyularında 
normalin 150 katı, 500 katı değerler ölçüldüğüne, bu haliyle toplum sağlığı için tehdit oluştur-
duğuna, madenlerde uranyumdan elde edilen sarı pastaların yurt dışına usulsüz çıkarıldığına 
yer verdi. 

Aydın Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Metin Aydın’ın sunumunda ülke genelinde %16 olan 
kansere bağlı ölüm artışının Aydın ilinde %46 ya çıktığını, bu sayının artış eğiliminde olduğunu, 
Aydın, Manisa, Muğla ve Çanakkale’nin içinde yer aldığı 20 ilde yer alan ölüm artışlarının kaynağı 
olarak çevre kirliliğinin ilk sırada olduğunu belirtti.

Radyoaktivite ve Sağlık konusunda sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Raika Durusoy (İzmir Tabip 
Odası) iyonizan radyasyon, birden yüksek düzeyde maruz kalındığında ortaya çıkan ve uzun süre 
düşük düzeyde maruz kalındığında ortaya çıkan etkileri, radyasyon zehirlenmesi konularında 
bilgilendirme yaparak, özellikle gelişme aşamasında olan çocuklar ve anne karnındaki ceninler 
üzerindeki etkilerine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Kirliliğin Tarıma Etkileri sunumunu gerçekleştiren M.Nedim Barış (ZMO Aydın Şubesi), ülke-
mizde tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerin talan edildiğine değinerek, bölgede üretimi 
yapılan tarımsal ürünlerde yaşanan olumsuzluklara yer verdi.

Kisir köyü muhtarı, köydeki çevre mücadelesinin asıl gücünün kadınlar olduğuna işaret ede-
rek, Kisir’de ortaya çıkarılan terk edilmiş uranyum madeni için mecliste verilen soru önergeleri-
nin bakanlık tarafından yanıtsız bırakıldığını dile getirdi.

Etkinliğin son bölümünde söz alan izleyiciler; çevre, enerji, toprak, tarım, gıda, maden işletme-
ciliği, jeotermal uygulamaları ve sanayileşme uygulamaları konularındaki görüşlerini paylaştılar.
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NKP İzmir Bileşenleri tarafından 
20 Nisan 2015 tarihinde Çernobil yıl-
dönümüne yönelik basın toplantısı 
Şubemizde gerçekleştirildi. 

Açıklamada; “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 edi-
yor… 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…!! 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…” ifadelerine yer verildi.

Çernobil Felaketi Yıldönümü Açıklama           20 Nisan 2015

Akkuyu nükleer santralinin rek-
lamlarının tüm ülkede yoğun biçimde 
yapıldığı ve çevre etki değerlendirme 
sürecinden kaçırılmaya çalışıldığı gün-
lerde Nükleer Karşıtı Platform İzmir 
Bileşenleri tarafından Gaziemir Arslan 
Kurşun fabrikasında ortaya çıkarılan 
nükleer kirliliği hatırlatmak amacıyla 
9 Mayıs 2015 tarihinde Gaziemir Çevre 
ve Kültür Platformu birlikteliğiyle 
Gaziemir Emrez mahallesinde kurşun fabrikasının yanındaki alanda forum gerçekleştirildi.

Etkinliğin başlangıcında Yenikapı tiyatro topluluğu tarafından sergilenen Palto tiyatro gös-
terisiyle kendine yabancılaşan insanın durumu hatırlatıldı. NKP İzmir Bileşenleri adına katılım-
cılara hoş geldiniz diyen dönem sözcüsü EMO İzmir Şubesi adına Mustafa Çınarlı ve ÇMO İzmir 
Şubesi adına Helil Kınay; NKP İzmir bileşenleri adına bölgenin taşıdığı riski bilen ve halktan 
gizleyen tüm kamu çalışanları adına suç duyurusunda bulunulduğunu, ancak arazideki gös-
termelik çalışmaların gerekçe gösterilerek verilen takipsizlik kararını hatırlattılar. Bölgemizde 
halktan gizli olarak işletilip terkedilen uranyum madenleri, kurşun fabrikasında ortaya çıkarılan 
nükleer atıklar, TCDD hurdaları arasında tespit edilen nükleer atıklar ve nükleer kirliliği bulunan 
gemilerin Aliağa gemi söküm tesislerine getirilmesi tehlikeleri ortadayken Mersin Akkuyu ve 
Sinop’ta yapılmak istenen nükleer santral projelerinin derhal durdurulması isteğini yenilediler.

Gaziemir Nükleer Atıklar Forumu                 9 Mayıs 2015
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E.Helil Kınay tarafından yürütücülüğü üstlenilen etkinlikte; ilk olarak kurşun fabrikasında 
yapılan ölçümler konusunda bilgi aktaran Yrd. Doç. Dr. Yaser Enver Küçükgül (ÇMO İzmir Şubesi), 
TMMOB tarafından açılan tespit davasında bilirkişilerle birlikte arazide keşif çalışmalarından ve 
bu sırada gerçekleşen ölçümler hakkında bilgi aktardı. Arazi sahiplerinin, 100.000 ton nükleer 
kirlilik bulaşmış toprağı ufalayarak radyasyonu temizleme çalışmasını ise sadece göz boyamaya 
dönük bir çalışma olduğunu, alınan önlemlerin bilim ve tekniğe uygun olmadığını, ufalanan 
nükleer bulaşıklı toprak nedeni ile kirliliğin yer altı sularına daha fazla bulaşacağını dile getirdi.

İzmir Tabip Odası adına söz alan Doç. Dr. Hür Hassoy konuşmasına; birden yüksek düzeyde 
maruz kalındığında ortaya çıkan ve uzun süre düşük düzeyde maruz kalındığında ortaya çıkan 
etkileri ve radyasyon zehirlenmesi konularında bilgilendirme yaparak başladı. Radyasyon konu-
sunda güvenli doz diye bir sınırın olmadığını, radyasyondan korunma konusunda tüm önlem-
lerin alınması gerektiğinin altını çizdi. Radyasyon kirliliğinin olduğu bölgelerde tiroid kanseri 
vakalarındaki artışın önemli olduğunu, kentimizde de tarama ve tetkiklerle takip edilmesinin 
önemini vurguladı.

TMMOB adına Av. Zeki İşlekel, kurşun fabrikasındaki nükleer atıklarla ilgili gerçekleştirilen 
suç duyurusu ve sonrasında açılmış bulunan fabrika arazisindeki kirliliğin tespiti davasının ge-
lişimi ve son durumu hakkında bilgi paylaştı.

EGEÇEP adına söz alan Av. Arif Ali Cangı, bölgedeki nükleer kirlilikten, aile için rant payla-
şımı kavgası sonrasında ortaya çıkan bir gazete haberiyle 2012 Aralık ayında halkın haberdar 
olduğunu, oysa 2007 yılından beri devletin çeşitli kurumlarının tehlikeden haberdar olduğunu, 
hatta TAEK tarafından arazinin tapusuna satılamaz şerhi konduğunu dile getirdi. Bugüne kadar 
bölgede yürütülen çalışmalardan da halkın bilgilendirilmediğini, göstermelik temizlime çalış-
malarında da durdu

NKP İzmir Bileşenleri Haziran ayında Manisa Köprübaşı uranyum madeni için de Salihli’de 
benzeri bir etkinlikle bölgemizdeki nükleer kirliliğin temizlenmesi mücadelesini sürdürecektir.


