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» 2011 yılında 11 Mart’ta Japonya’da deprem ve 
tsunaminin ardından yaşanan Fukuşima Nükleer 
Felaketi’nin 4. yılı nedeniyle Samsun Nükleer 
Karşıtı Platformu olarak 11 Mart 2015 tarihinde 
şubemizde basın açıklaması yapıldı.

» Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Sekretaryası EMO, 
28 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirdiği basın 
açıklamasıyla Fukuşima’da yaşanan felakete dikkat 
çekerek, TBMM’ye, Japonya ile yapılan Sinop’ta 
nükleer santral kurulmasına ilişkin uluslararası 
anlaşmanın yasalaştırılmaması çağrısında bulundu. 
“26 Nisan 1986 yılında yaşanan Çernobil Faciası’nın 
menşeini oluşturan Rus teknolojisi ile Akkuyu’da 
nükleer rulet oynanırken, bu faciadan ülkemizin 
en çok etkilenen bölgesi olan Karadeniz’de de 
Fukuşima Nükleer Felaketi’nin menşei olan Japonya 
ile anlaşma yaparak nükleer harakiri yapılmak 
istenmektedir” denildi.

» 31 Mart 2015 tarihinde EMO Samsun Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ Samsun 
Nükleer Karşıtı Platform adına gerçekleştirdiği basın 
açıklamasıyla, Fukuşima’da yaşanan felakete dikkat 
çekerek, TBMM’ye, Japonya ile yapılan Sinop’ta 
nükleer santral kurulmasına ilişkin uluslararası 
anlaşmanın yasalaştırılmaması çağrısında bulundu. 
“Sinop Nükleer Santralı`nın yapılması yenilenebilir 
enerji kaynaklarının değerlendirilmesi önünde 
engeldir. Temiz enerjiye engel olmaktadır. Şöyle 
ki bu santralların yapılması ile oluşacak fazla 
enerji kapasitesi nükleer santrallara alım garantisi 
verilmiş olduğundan yenilenebilir kaynakların 
geliştirilmesine engel olacaktır. Diğer yandan ülke 
kaynakları yenilenebilir enerjinin teşviki için değil, 
nükleer enerjinin satın alınmasıyla yurtdışına 
aktarılarak harcanacaktır.” dedi.

» 13 Nisan 2015 tarihinde Samsun Öğretmenevi 
Konferans Salonunda `Çernobil ve Sağlık` konulu 
panel düzenlendi. Moderatör olarak Pınar 
Demircan, konuşmacı olarak Dr. Larisa Danielova, 
Toshiya Morita, Dr. Angelika Claussen, Prof. Dr. 
Kayıhan Pala, Dr. Alper Öktem` in katıldığı panele 
geniş katılım sağlandı.

Şubemizin yanısıra, TMMOB İKK, KESK Şubeler 
Platformu ve Atakum Kent Konseyinin ev 

sahipliğinde düzenlenen panelde; uluslararası 
düzeyde konularında uzman hekimler, nükleer 
sızıntının sebep olduğu hastalıkları bilimsel 
verilere dayalı olarak sundular. Panel soru 
cevap kısmıyla birlikte yaklaşık 3 saat sürdü.

» 25 Nisan 2015 tarihinde AKP iktidarının nükleer 
santral inadı, Sinop’ta Nükleer Karşıtı Platform (NKP) 
tarafından düzenlenen mitingle protesto edildi. On 
binlerce kişinin katıldığı mitingde, sloganlar ve 
pankartlar eşliğinde nükleer santral istenmediği 
haykırıldı. NKP’nin sekretaryasını yürüten Elektrik 
Mühendisleri Odası, hem düzenleme hem de katılım 
açısından mitinge destek verdi. Samsundan ise 9 
otobüsle (yaklaşık 450 katılımcıyla) mitinge katılım 
sağlandı. Samsun yerel basın mensuplarının da 
mitinge katılımı sağlandı ve yerel basında miting 
haberlerine yer verildi.

» 24 Mayıs 2015 Samsun NKP olarak Elektrik 
Mühendisleri Odası Samsun Şubesinde Basın 
açıklaması yapıldı; Biz Nükleer Karşıtları 
olarak İstanbul, Ankara, Mersin, Sinop, İğneada, 
Samsun, Batman, Diyarbakır, Kıbrıs, Yunanistan 
ve Gürcistan’da “Dünyada nükleere yer yok” 
demek için bir aradayız. Bu birlikteliği bir eylem 
birlikteliğinden öte, yerel ve uluslararası boyutta 
nükleer karşıtı mücadele için bir adım olarak 
görüyoruz. 
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