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Nükleer Kar õtõ Platform (NKP) tarafõndan, 25 Nisan 
2015 tarihinde, Sinop nceburun’da yapõlmasõ planla-

nan nükleer santrala kar õ, ‘Sinop Nükleer Santral stemi-
yor” temalõ bir miting düzenlendi. 

Mitinge katõlõm ise bugüne kadar düzenlenen nükleer mi-
tingler arasõnda en yo un katõlõmlõ olanõydõ. Özellikle Sinop 
gibi az nüfusa sahip bir ehir için oldukça fazlaydõ.

Mitinge; Erzincan, Trabzon, Dersim, stanbul, Ankara, z-
mir, Bursa ba ta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden 
çok sayõda nükleer kar õtõ katõldõ. Katõlanlarõn sayõsõ tah-
minlerle sõnõrlõ kaldõ. Tertip Komitesi tarafõndan, “25 binin 
üzerinde” katõlõm oldu u belirtilirken, “44 bin ila 15 bin” 
arasõnda de i en tahminler de yapõldõ. Mitinge, NKP ehir 
örgütlenmeleri, Kamu Emekçileri Sendikasõ (KESK), Dev-
rimci çi Sendikalarõ Konfederasyonu (D SK),Türkiye çi 
Sendikalarõ Konfederasyonu’na (TÜRK- ) ba lõ sendika 
temsilcileri, CHP, HDP, MHP, EMEP, ÖDP gibi bazõ siyasi 
parti temsilcileri Birle ik Haziran Hareketi (BHH) ve çe itli 
sivil toplum kurulu larõ üye ve yöneticileri de destek verdi. 
Sinop’tan ayrõlõp da ba ka ehirlerde ya ayan Sinoplularõn 
da mitinge katõlõm sa lamalarõ dikkat çekti. 

Miting için Diyojen Heykeli Alanõ’nda bir araya gelen 
nükleer kar õtlarõ “Nükleere Hayõr” pankartõ açõp, kortej 
olu turarak yakla õk 1.5-2 kilometrelik bir uzaklõkta bulunan 
mitingin yapõlaca õ, U ur Mumcu Meydanõ’na 2 saat süren 
bir yürüyü ün sonunda ula tõ. 

Sinop Nükleer stemiyor 
Mitingde söz alan konu macõlarõn tamamõ Sinop’ta nükleer 
santral kurulmasõna gerek olmadõ õnõ vurgulayarak, nükleer 
santralõn Sinop’a ve çevreye verece i zararlarõ anlattõlar. 

CHP Grup Ba kanvekili ve Sinop Milletvekili Engin Altay ve 
CHP Milletvekili Melda Onur ile yine CHP’li Sinop Beledi-

S NOP NÜKLEER KAR ITI M T NG 
ZLEN MLER …

Teoman Alptürk 
TMMOB 10. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Ba kanõ

Nedim Bülent Damar
EMO Enerji Daimi Çalõ ma Grubu Ba kanõ

ye Ba kanõ Baki Ergül’ün mitingde yaptõ õ konu malarda, 
CHP’nin siyasi parti olarak nükleer santrallara kar õ oldu-

unu vurgulamalarõ dikkat çekti. Mitingde Sinop Belediye 
Ba kanõ Ergül’ün, Sinop’ta nükleer santral yapõlmasõ konu-
sunu halk oylamasõna sunma önerisi ise mitinge katõlanlar 
tarafõndan co ku ve alkõ larla kar õlandõ.

Elektrik Mühendisleri Odasõ (EMO) Genel Merkez Yaz-
manõ ve NKP Türkiye Sekreteri Hüseyin Önder mitingde 
yaptõ õ konu mada, nükleer santrallarõn Türkiye için gerek-
siz oldu unun altõnõ çizdi.

Mitinge katõlan Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birli i 
(TMMOB) ile EMO üyeleri NKP flamalarõ altõnda miting 
alanõnda yerlerini aldõlar. Sinop Mitingi’nin gerçekle mesi-
ne büyük katkõ sa layan EMO Samsun ube üyeleri Samsun 
NKP kortejinde TMMOB flamalarõnõ ta õdõlar. 

Co kulu devam eden mitingde, yerel katõlõm oranõnõ sordu-
umuz Sinop Belediye Ba kanõ Ergül, mitinge katõlanlarõn 

yakla õk yüzde 80’inin Sinop ve ba lõ ilçeleri ile yakõn illerden 
geldiklerini söyledi. Ergül ayrõca “havanõn güzel olmasõ do-
layõsõyla ehir parkõnda gezen ancak mitinge katõlmayanlarõn 
da oldukça fazla oldu unu” kaydetti.

Farklõ Fikirler Birle ti
Mitingde dikkat çeken en önemli eylerden biri de; mitinge 
katõlanlarõn çok çe itli ve birbirinden ayrõ görü lerde olma-
sõna kar õn nükleer santrala kar õ olma fikrinde birle mi  
olmalarõ ve hep bir arada “Nükleer Santrala Hayõr” deme-
leriydi. Mitingde MHP de vardõ, HDP de, ÖDP de EMEP 
de… Ba ka konularda bir araya gelemeyen sayõlarõ yüzlere 
varan birçok sivil toplum kurulu u “nükleere hayõr” diyerek 
birle mi lerdi. Miting alanõnda olmayan yalnõzca AKP idi. 
Mitingde AKP yoktu, ama birçok duyarlõ ve nükleer santral 
konusunda AKP politikalarõnõ desteklemeyen, AKP taraf-
tarlarõ da muhtemelen bu mitingde yer almõ tõ.
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AKP’nin Enerji Politikalarõ flas Etti
Sinop’ta düzenlenen bu miting ile AKP’nin enerji politi-
kalarõnõn iflas etti ini açõkça ortaya çõkmõ tõr. Neredeyse 
Sinop merkez nüfusunun yarõsõ kadar bir katõlõmõn oldu u 
bu mitingde, “nükleere hayõr” diye atõlan çõ lõklarõ AKP’nin 
duyaca õnõ sanmõyoruz, ama AKP’ye oy veren kitleler üze-
rinde etkili olaca õnõ umuyoruz.

NKP tarafõndan düzenlenen bu mitingin önemli yanõ; 
kitlesel katõlõmõn olmasõ ve nükleer santrala ili kin iktidar 
politikalarõnõn böylesine yüksek katõlõmlõ ve her kesimden 
insan tarafõndan protesto edilmesidir. Yakla õk 40 yõldõr ya-
põlmakta olan nükleer santrallara kar õ mücadele en azõn-
dan Sinop’ta ya ayanlar arasõnda bir farkõndalõk yaratmõ  ve 
nükleer santrala kar õ olan kitleler siyasal ba õmlõlõklarõnõ da 
a arak “nükleer santrallara hayõr” demi lerdir. Bu miting, 
40 yõllõk anti nükleer mücadelenin kitleselle mesi açõsõndan 
önemli bir adõm ve ba arõ olarak görülmelidir.

Nükleer Mücadelede EMO ve NKP’nin Payõ 
Nükleer kar õtõ mücadele içerisinde EMO’nun payõ büyüktür; 
bu konuda sabõrlõ ve sürekli bir mücadele vermi tir. Bu yad-
sõnamaz bir gerçektir. Bunun yanõnda nükleer kar õtlõ õnõn 
kitleselle mesinde NKP adõ altõnda örgütlenen ve genellikle 
gev ek bir örgüt yapõsõna sahip olan olu umlarõn payõ da 
önemli olmu tur. Özellikle mücadelenin yerellere yayõlmasõn-
da yapõlmõ  olan saha çalõ malarõ da kitlelerdeki anti nükleer 
bilincin yaygõnla masõ da önemli etken olmu tur.

EMO’nun Türkiye’nin enerji politikalarõ içerisinde nükleer 
santrallarõn gereksizli ini anlatmak için vermi  oldu u aka-
demik ve bilimsel mücadelenin NKP’lerin vermi  oldu u 
aktivist mücadele ile bütünle mesi sonucunda Sinop Anti 
Nükleer Mitingi gibi ses getiren etkinlikler olu mu tur. 
EMO ve NKP’ler anti nükleer bilincin yaygõnla masõnda 
birbirlerini tamamlayan katmanlar olu turarak, yõllar süren 
mücadele sonucunda kitlelerle bulu mayõ ba armõ lardõr. 
EMO ve NKP’nin misyon uyu masõ ve pratikte birlikte 
çalõ ma platformunu yaratmõ  olmalarõ bu sonuçlarõn elde 
edilmesindeki etkenlerden en önemlisidir.

Nükleer Santral Dayatõlõyor
Türkiye’de ya ayan yurtta lara dayatõlan ve çekmek zorunda 
bõrakõldõklarõ bir sürü sorundan bir tanesidir nükleer sant-
rallar. Yalnõzca kar hõrsõ ile ve vah i kapitalizm kurallarõndan 
taviz vermeden yapõlan yatõrõmlar; yurtta õ i , a , ekmek ve 
ya am ikilemine sokmakta ve yurtta  da do al olarak ileride 
kaybedece ini bilse bile kendisine uzatõlan i  ve a  alterna-
tifini kabul etmektedir. Nükleer santrallar konusunda Sinop 
Mitingi en azõndan mitinge katõlan yerel yurtta lar açõsõndan 
bu ikilemin kõrõlma olasõlõ õ oldu unu göstermesi açõsõndan 
önem ta õmaktadõr. 

Nükleer Mücadele çin Yapõlmasõ Gerekenler
Türkiye’nin içerisinde bulundu u seçim sürecinde de bir 
miktar etkilenmi  olarak yükselen anti nükleer hareketin 
mevzi kaybetmemesi için eylemselli in ve etkinliklerin devamõ 
önemlidir ve bu bir ekilde sa lanmalõdõr. Etkinlik için gerekli 
hazõrlõklar, etkinlik maliyetleri ve benzeri zorluklarõ a mak için 
gönüllülük esasõna ba lõ olarak hareket edilmesi için, yerel bi-
rimlerin daha çok harekete geçirilmesi gerekmektedir.

EMO-NKP i birli i daha etkin kullanõlarak;
- Panel, forum, konferans, üniversite ö rencilerine yö-
nelik çalõ malar ve benzeri salon içi çalõ malar EMO 
tarafõndan davet beklenmeksizin, taleplerde bulunarak 
kesintisiz yürütülmelidir.

- Sokak etkinlikleri, kahvehane, kantin, yerel sosyal 
alanlar ve yerel STK’larda yerel ve bölgesel NKP’ler 
çalõ malarõnõ arttõrarak sürdürmelidirler.

- EMO ismi altõnda halkõn kolaylõkla anlayaca õ ve 
günlük ya amõna dönük olarak nükleer santrallarõn ge-
tirece i sorunlarõ içeren yayõnlar hazõrlanarak yalnõzca 
nükleer santral öngörülen bölgelerde de il yurdun her 
yanõnda da õtõlmalõdõr.

-EMO isminin ta ra ehirlerinde saygõnlõ õ daha fazla 
görülmektedir. EMO sözüne güvenilir bir örgüt ola-
rak bilinmekte ve yayõnlarõ bu gözle incelenmektedir. 
EMO’nun bu sözüne güvenilir olma niteli ini daha fazla 
duyulur hale getirmek, EMO’nun öncelikli görevleri ara-
sõnda olmalõdõr. Bunu sa lamak için daha kolay okunan 
ve anla õlan yayõnlar ile yurtta larla ba õnõ korumak ve 
sõkla tõrmak yönünde çalõ malar yapõlmalõdõr.

- NKP olu umlarõnõn önemi ve EMO ile nükleer santral 
konusundaki misyon uyu masõ dikkate alõnarak NKP 
örgütlenmeleri ve etkinlikleri desteklenmeli ancak bu 
süreç içerisinde NKP’lerin kendi iç iradelerine yalnõzca 
bir bile en olarak katõlõm sa lanmalõdõr.

- Anti nükleer mücadelenin süreklili i olan ancak yurtta-
õn en öncelikli sorunlarõndan biri de ildir. Bu gerçekten 

hareketle NKP içerisinde yer alan di er bile enlerin anti 
nükleer mücadele dõ õnda birçok görev ve u ra õ oldu u 
da unutulmadan bu bile enlerin katkõsõnõn tedricen art-
tõrõlmasõ için uyumlu çalõ malar yapõlmalõdõr.

EMO’nun kitlelerle bulu aca õ alanlar meslek konusu 
gere i fazla de ildir. Anti nükleer mücadele bunlardan bi-
risidir. Bu mücadele içerisinde yurtta larla daha fazla bir 
arada olmanõn, dü ündüklerinin ve meslek alanõ konusunda 
halk yararõna yaptõ õ çalõ malarõn daha fazla duyurularak, 
farkõndalõk yaratmasõ ve kitleselle mesinin araçlarõndan bi-
risi olabilece i Sinop Mitingi’nde ortaya çõkan hususlardan 
biri olmu tur. 


