
Sinop’a nükleer santral kurul-
masý kararýný protesto etmek
için Uður Mumcu Meydaný’nda
yapýlan mitinge binlerce kiþi
katýlýrken, çeþitli illerden gelen
nükleer karþýtý demokratik kitle
örgütleri ve siyasi partiler de
etkinliðe destek verdi.
Samsun’dan yaklaþýk 41
midibüs ile 1000’e yakýn kiþi
TMMOB ÝKK ve KESK organi-

zasyonu ile mitinge katýlým
saðladý.  

Yürütme kurulunda Þubemizin aktif görev üstelendiði “Sinop Nükleer
Karþýtý Platform” tarafýndan 29 Nisan 2006 tarihinde Sinop/Uður Mumcu

Meydanýnda ”Nükleere Hayýr Mitingi” düzenlendi

ONBÝNLER SÝNOP’TA NÜKLEER

SANTRALLERE HAYIR DEDÝ!!!
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Baþkan Suat Yýlmaz sözlerine þöyle
devam etti; 

“Sayýn Sinop’lular deðerli katýlýmcýlar
insaný dýþlayan, çevreyi düþünmeyen
ranta dayalý politikalara artýk dur deme
zamaný gelmiþtir.

Bu nedenlerle EMO tüm birimleri ile
Resmi Yetkililerce nükleer maceradan
vazgeçilerek merkezi planlama ile insan
ve doðaya duyarlý enerji politikalarýna
yönelinceye kadar her türlü demokratik
mücadelemiz sizlerle omuz omuza
devam edecektir.

Bugün burada baþlatýlan mücade-
lenin gelecek aydýnlýk güzel günlerin

baþlangýcý olacaðý inancýmla hepinizi
saygýyla selamlýyorum.” diyerek; Sinop
Halkýnýn Nükleer Enerji Santrallarý
konusunda gösterdiði duyarlýlýða da
teþekkür etti.

Genel Baþkanýmýz Kemal Ulusaler;
temiz ve güvenli enerji kaynaklarýna
“evet” dediklerini kaydederek, “Bu
ülke, bu halk satýlýk deðil. Ülkenin
karanlýkta kalacaðýný söylüyorlar. Yok
böyle bir þey. Bu ülkenin sularý boþa
akýyor, AKP bakýyor. Bu santralin Sinop
ve Türkiye’de kurulamasýný engelleye-
ceðiz, izin vermeyeceðiz. Biz her
zaman yanýnýzdayýz”

Miting de konuþma yapan Þube Baþkanýmýz Suat Yýlmaz;  

“Sayýn Sinoplular, insaný,
doðayý, ülkesini seven deðerli
katýlýmcýlar merhaba.

Geliþmiþ ülkelerin kurtulmak
için arayýþlar içerisinde olduðu,
çevreyi ve insanlarýn geleceðini
tehdit eden ülkemizin bugününü

ve gelecek kuþaklarýný ipotek altý-
na alacak    ”ÇÖP TEKNOLOJÝ”
nükleer santral kararý ülke insan-
larýný,meslek ve sivil toplum
örgütlerini gözardý ederek kapalý
kapýlar ardýnda  nükleer lobiler ile
karar verilemeyecek kadar

yaþamsaldýr.
Günübirlik ve rant üzerine kuru-

lu enerji politikalarý doðrultusunda
ülkemizi bataklýða sürükleyerek
geleceðimizi karartacak nükleer
santralara ve bu alandaki yanlýþ
politikalara hayýr diyoruz”
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Mitingde Türkiye NKP adýna konuþan
Genel Sekreterimiz Cengiz GÖLTAÞ ise,
"Türkiye'de nükleer enerji santrali kurulmasý-
na dönük tüm argümanlar bilimdýþýdýr ve
gerçekleri yansýtmamaktadýr. Türkiye'nin
kurulum, üretim, iþletim ve güvenlik maliyet-
leri çok yüksek olan, atýk sorunu çözüle-

meyen ve tüm dünyada elektrik üretim yön-
temi olarak terk edilen nükleer enerji santral-
lerine ihtiyacý yoktur! Yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarýmýzýn deðerlendirilmesi
durumunda, Türkiye'nin 2030 yýlýnda dahi
elektrik talebini karþýlayabilecek kaynaklarý
vardýr." dedi.
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Çok sayýda sivil toplum kuru-
luþu üyesinin katýldýðý miting ren-
kli görüntülere sahne olurken,
bazý vatandaþlar da giydikleri
ilginç kýyafetlerle mitingde yer-
lerini aldý. Mitingde katýlýmcýlar
“Yaþadýðýnýz kente sahip çýkýn”,
“Alma Sinop’un ahýný, çýkar
aheste aheste”, “Nükleer santral
deðil, üniversite istiyoruz”, yazýlý
pankart ve döviz açarken,
“Nükleer biter, rüzgar bitmez”,

“Nükleerci þirket ülkemizi terket”
gibi slogan attýlar. Uður Mumcu
Meydaný’nda bazý çevreci kuru-
luþlarca kurulan stantlarda nük-
leer santral karþýtý broþürler
daðýtýldý. Meydanda oluþturulan
sahnede ise çeþitli müzik gruplarý
þarkýlarýný seslendirdi. Öte yan-
dan, yaklaþýk 60 balýkçý teknesi
açtýklarý nükleer karþýtý pankart-
larla mitinge denizden destek
verdi. 

Mitinge Þubemizin yaný sýra
Ýstanbul, Ankara, Mersin, Adana,
Antalya EMO Þubeleri de yoðun
üye katýlýmýyla Sinop’taydýlar.
Ayrýca yine bu illerimizin yaný sýra
Ordu, Zonguldak, Bursa, Kocaeli,
Ýzmir, Trabzon ve Artvin’den de
çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn
mitinge katýlýmlarý gözlendi.Miting
sonrasýnda Sinop Tiyatro Kulübü,
nükleer santral konulu kýsa bir
oyun sahneledi.
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TMMOB
SÝYASAL ÝKTÝDARA DUR DÝYOR

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ


