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N

ükleer Karíõtõ Platform (NKP) tarafõndan, 25 Nisan
2015 tarihinde, Sinop ñnceburun’da yapõlmasõ planlanan nükleer santrala karíõ, ‘Sinop Nükleer Santral ñstemiyor” temalõ bir miting düzenlendi.
Mitinge katõlõm ise bugüne kadar düzenlenen nükleer mitingler arasõnda en yoðun katõlõmlõ olanõydõ. Özellikle Sinop
gibi az nüfusa sahip bir íehir için oldukça fazlaydõ.

Mitinge; Erzincan, Trabzon, Dersim, ñstanbul, Ankara, ñzmir, Bursa baíta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden
çok sayõda nükleer karíõtõ katõldõ. Katõlanlarõn sayõsõ tahminlerle sõnõrlõ kaldõ. Tertip Komitesi tarafõndan, “25 binin
üzerinde” katõlõm olduðu belirtilirken, “44 bin ila 15 bin”
arasõnda deðiíen tahminler de yapõldõ. Mitinge, NKP íehir
örgütlenmeleri, Kamu Emekçileri Sendikasõ (KESK), Devrimci ñíçi Sendikalarõ Konfederasyonu (DñSK),Türkiye ñíçi
Sendikalarõ Konfederasyonu’na (TÜRK- ñì) baðlõ sendika
temsilcileri, CHP, HDP, MHP, EMEP, ÖDP gibi bazõ siyasi
parti temsilcileri Birleíik Haziran Hareketi (BHH) ve çeíitli
sivil toplum kuruluílarõ üye ve yöneticileri de destek verdi.
Sinop’tan ayrõlõp da baíka íehirlerde yaíayan Sinoplularõn
da mitinge katõlõm saðlamalarõ dikkat çekti.
Miting için Diyojen Heykeli Alanõ’nda bir araya gelen
nükleer karíõtlarõ “Nükleere Hayõr” pankartõ açõp, kortej
oluíturarak yaklaíõk 1.5-2 kilometrelik bir uzaklõkta bulunan
mitingin yapõlacaðõ, Uður Mumcu Meydanõ’na 2 saat süren
bir yürüyüíün sonunda ulaítõ.

Sinop Nükleer ñstemiyor
Mitingde söz alan konuímacõlarõn tamamõ Sinop’ta nükleer
santral kurulmasõna gerek olmadõðõnõ vurgulayarak, nükleer
santralõn Sinop’a ve çevreye vereceði zararlarõ anlattõlar.
CHP Grup Baíkanvekili ve Sinop Milletvekili Engin Altay ve
CHP Milletvekili Melda Onur ile yine CHP’li Sinop Beledi-

ye Baíkanõ Baki Ergül’ün mitingde yaptõðõ konuímalarda,
CHP’nin siyasi parti olarak nükleer santrallara karíõ olduðunu vurgulamalarõ dikkat çekti. Mitingde Sinop Belediye
Baíkanõ Ergül’ün, Sinop’ta nükleer santral yapõlmasõ konusunu halk oylamasõna sunma önerisi ise mitinge katõlanlar
tarafõndan coíku ve alkõílarla karíõlandõ.
Elektrik Mühendisleri Odasõ (EMO) Genel Merkez Yazmanõ ve NKP Türkiye Sekreteri Hüseyin Önder mitingde
yaptõðõ konuímada, nükleer santrallarõn Türkiye için gereksiz olduðunun altõnõ çizdi.
Mitinge katõlan Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliði
(TMMOB) ile EMO üyeleri NKP flamalarõ altõnda miting
alanõnda yerlerini aldõlar. Sinop Mitingi’nin gerçekleímesine büyük katkõ saðlayan EMO Samsun ìube üyeleri Samsun
NKP kortejinde TMMOB flamalarõnõ taíõdõlar.
Coíkulu devam eden mitingde, yerel katõlõm oranõnõ sorduðumuz Sinop Belediye Baíkanõ Ergül, mitinge katõlanlarõn
yaklaíõk yüzde 80’inin Sinop ve baðlõ ilçeleri ile yakõn illerden
geldiklerini söyledi. Ergül ayrõca “havanõn güzel olmasõ dolayõsõyla íehir parkõnda gezen ancak mitinge katõlmayanlarõn
da oldukça fazla olduðunu” kaydetti.

Farklõ Fikirler Birleíti

Mitingde dikkat çeken en önemli íeylerden biri de; mitinge
katõlanlarõn çok çeíitli ve birbirinden ayrõ görüílerde olmasõna karíõn nükleer santrala karíõ olma fikrinde birleímií
olmalarõ ve hep bir arada “Nükleer Santrala Hayõr” demeleriydi. Mitingde MHP de vardõ, HDP de, ÖDP de EMEP
de… Baíka konularda bir araya gelemeyen sayõlarõ yüzlere
varan birçok sivil toplum kuruluíu “nükleere hayõr” diyerek
birleímiílerdi. Miting alanõnda olmayan yalnõzca AKP idi.
Mitingde AKP yoktu, ama birçok duyarlõ ve nükleer santral
konusunda AKP politikalarõnõ desteklemeyen, AKP taraftarlarõ da muhtemelen bu mitingde yer almõítõ.
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AKP’nin Enerji Politikalarõ ñflas Etti

Sinop’ta düzenlenen bu miting ile AKP’nin enerji politikalarõnõn iflas ettiðini açõkça ortaya çõkmõítõr. Neredeyse
Sinop merkez nüfusunun yarõsõ kadar bir katõlõmõn olduðu
bu mitingde, “nükleere hayõr” diye atõlan çõðlõklarõ AKP’nin
duyacaðõnõ sanmõyoruz, ama AKP’ye oy veren kitleler üzerinde etkili olacaðõnõ umuyoruz.

NKP tarafõndan düzenlenen bu mitingin önemli yanõ;
kitlesel katõlõmõn olmasõ ve nükleer santrala iliíkin iktidar
politikalarõnõn böylesine yüksek katõlõmlõ ve her kesimden
insan tarafõndan protesto edilmesidir. Yaklaíõk 40 yõldõr yapõlmakta olan nükleer santrallara karíõ mücadele en azõndan Sinop’ta yaíayanlar arasõnda bir farkõndalõk yaratmõí ve
nükleer santrala karíõ olan kitleler siyasal baðõmlõlõklarõnõ da
aíarak “nükleer santrallara hayõr” demiílerdir. Bu miting,
40 yõllõk anti nükleer mücadelenin kitleselleímesi açõsõndan
önemli bir adõm ve baíarõ olarak görülmelidir.

Nükleer Mücadelede EMO ve NKP’nin Payõ
Nükleer karíõtõ mücadele içerisinde EMO’nun payõ büyüktür;
bu konuda sabõrlõ ve sürekli bir mücadele vermiítir. Bu yadsõnamaz bir gerçektir. Bunun yanõnda nükleer karíõtlõðõnõn
kitleselleímesinde NKP adõ altõnda örgütlenen ve genellikle
gevíek bir örgüt yapõsõna sahip olan oluíumlarõn payõ da
önemli olmuítur. Özellikle mücadelenin yerellere yayõlmasõnda yapõlmõí olan saha çalõímalarõ da kitlelerdeki anti nükleer
bilincin yaygõnlaímasõ da önemli etken olmuítur.
EMO’nun Türkiye’nin enerji politikalarõ içerisinde nükleer
santrallarõn gereksizliðini anlatmak için vermií olduðu akademik ve bilimsel mücadelenin NKP’lerin vermií olduðu
aktivist mücadele ile bütünleímesi sonucunda Sinop Anti
Nükleer Mitingi gibi ses getiren etkinlikler oluímuítur.
EMO ve NKP’ler anti nükleer bilincin yaygõnlaímasõnda
birbirlerini tamamlayan katmanlar oluíturarak, yõllar süren
mücadele sonucunda kitlelerle buluímayõ baíarmõílardõr.
EMO ve NKP’nin misyon uyuímasõ ve pratikte birlikte
çalõíma platformunu yaratmõí olmalarõ bu sonuçlarõn elde
edilmesindeki etkenlerden en önemlisidir.

Nükleer Santral Dayatõlõyor
Türkiye’de yaíayan yurttaílara dayatõlan ve çekmek zorunda
bõrakõldõklarõ bir sürü sorundan bir tanesidir nükleer santrallar. Yalnõzca kar hõrsõ ile ve vahíi kapitalizm kurallarõndan
taviz vermeden yapõlan yatõrõmlar; yurttaíõ ií, aí, ekmek ve
yaíam ikilemine sokmakta ve yurttaí da doðal olarak ileride
kaybedeceðini bilse bile kendisine uzatõlan ií ve aí alternatifini kabul etmektedir. Nükleer santrallar konusunda Sinop
Mitingi en azõndan mitinge katõlan yerel yurttaílar açõsõndan
bu ikilemin kõrõlma olasõlõðõ olduðunu göstermesi açõsõndan
önem taíõmaktadõr.

Nükleer Mücadele ñçin Yapõlmasõ Gerekenler
Türkiye’nin içerisinde bulunduðu seçim sürecinde de bir
miktar etkilenmií olarak yükselen anti nükleer hareketin
mevzi kaybetmemesi için eylemselliðin ve etkinliklerin devamõ
önemlidir ve bu bir íekilde saðlanmalõdõr. Etkinlik için gerekli
hazõrlõklar, etkinlik maliyetleri ve benzeri zorluklarõ aímak için
gönüllülük esasõna baðlõ olarak hareket edilmesi için, yerel birimlerin daha çok harekete geçirilmesi gerekmektedir.
EMO-NKP iíbirliði daha etkin kullanõlarak;
- Panel, forum, konferans, üniversite öðrencilerine yönelik çalõímalar ve benzeri salon içi çalõímalar EMO
tarafõndan davet beklenmeksizin, taleplerde bulunarak
kesintisiz yürütülmelidir.
- Sokak etkinlikleri, kahvehane, kantin, yerel sosyal
alanlar ve yerel STK’larda yerel ve bölgesel NKP’ler
çalõímalarõnõ arttõrarak sürdürmelidirler.
- EMO ismi altõnda halkõn kolaylõkla anlayacaðõ ve
günlük yaíamõna dönük olarak nükleer santrallarõn getireceði sorunlarõ içeren yayõnlar hazõrlanarak yalnõzca
nükleer santral öngörülen bölgelerde deðil yurdun her
yanõnda daðõtõlmalõdõr.
-EMO isminin taíra íehirlerinde saygõnlõðõ daha fazla
görülmektedir. EMO sözüne güvenilir bir örgüt olarak bilinmekte ve yayõnlarõ bu gözle incelenmektedir.
EMO’nun bu sözüne güvenilir olma niteliðini daha fazla
duyulur hale getirmek, EMO’nun öncelikli görevleri arasõnda olmalõdõr. Bunu saðlamak için daha kolay okunan
ve anlaíõlan yayõnlar ile yurttaílarla baðõnõ korumak ve
sõklaítõrmak yönünde çalõímalar yapõlmalõdõr.
- NKP oluíumlarõnõn önemi ve EMO ile nükleer santral
konusundaki misyon uyuímasõ dikkate alõnarak NKP
örgütlenmeleri ve etkinlikleri desteklenmeli ancak bu
süreç içerisinde NKP’lerin kendi iç iradelerine yalnõzca
bir bileíen olarak katõlõm saðlanmalõdõr.
- Anti nükleer mücadelenin sürekliliði olan ancak yurttaíõn en öncelikli sorunlarõndan biri deðildir. Bu gerçekten
hareketle NKP içerisinde yer alan diðer bileíenlerin anti
nükleer mücadele dõíõnda birçok görev ve uðraíõ olduðu
da unutulmadan bu bileíenlerin katkõsõnõn tedricen arttõrõlmasõ için uyumlu çalõímalar yapõlmalõdõr.
EMO’nun kitlelerle buluíacaðõ alanlar meslek konusu
gereði fazla deðildir. Anti nükleer mücadele bunlardan birisidir. Bu mücadele içerisinde yurttaílarla daha fazla bir
arada olmanõn, düíündüklerinin ve meslek alanõ konusunda
halk yararõna yaptõðõ çalõímalarõn daha fazla duyurularak,
farkõndalõk yaratmasõ ve kitleselleímesinin araçlarõndan birisi olabileceði Sinop Mitingi’nde ortaya çõkan hususlardan
biri olmuítur.
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