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Nükleer Karşıtı Platform (NKP) 
Fukuşima Nükleer Santral kazasının 
11. yıl dönümü nedeniyle 10 Mart 
2022 tarihinde yazılı bir basın açık-
laması yaptı. Nükleer santrallerin 
barındırdığı yaşamsal risklere dikkat 
çekilen açıklamada nükleer santral 
projelerinin iptal edilerek, Nükleer 
Düzenleme Kurumu’nun acilen ka-
patılması belirtildi. Açıklamada şun-
lar dile getirildi: 

Bugün, dünyanın en büyük felaket-
lerinden biri olan Fukuşima Daiichi 
nükleer santral kazasının yıl dönümü.

Felaketin etkileri gün geçtikçe 
ciddi boyutlara ulaşırken, santralle-
rin yarattığı tehlikenin farkına varan 
kimi ülkeler santralleri kapatma kararı 
aldı. Ölüm karşında alınan kararlarlar 
yaşam için umut verse de kar hırsıyla 
hareket eden enerji lobileri, nükle-
er enerji endüstrisinin yerle bir olan 
imajı düzeltmek için mücadeleye gi-
rişti. Yaşanan kazalar da itinayla ka-
muoyundan saklandı.   

Sıfır karbon emisyonu tartışma-
larının sürdüğü günümüzde Avrupa 
Komisyonu bu mücadeleye güç verdi; 
kabul edilemez, tehlikeli bir karara 
imza attı. Nükleer santral projelerini 
sürdürülebilir yatırım listesine alan 
Komisyon, nükleer yatırımlarının 
Avrupa Birliği`nin uzun vadeli iklim 
kriziyle mücadele hedeflerini yaka-
lamasına katkı sağlayacağını duyur-
du. Alınan bu karar kapitalizmin kâra 
doymayan tükenmek bilmeyen hırsını 
bir kez daha gözler önüne serdi.   

Rusya`nın Ukrayna`ya açtığı savaş 
ile de nükleer enerjinin insanlığın 

geleceği için nasıl büyük bir tehdit 
oluşturabileceği yeniden anlaşıl-
dı. Nükleer gücü elinde bulunduran 
Rusya Ukrayna`da bulunun dört nük-
leer santrali açık hedef haline getirdi. 
Çernobil nükleer santralinin bulun-
duğu bölgeyi işgal ederek, caydırıcı 
güç nükleer silahlarını kullanmaya 
hazır olduğunu duyurdu. Saldırının 
9. gününde ise Avrupa`nın en büyük 
nükleer santrali olan Zaporijya`yı vu-
rarak tüm dünyayı büyük bir felaketin 
eşiğine getirdi.  

Ülkemizde ise Çernobil, Fukuşima 
ve Ukrayna örneğinden ders çıkar-
ması gereken siyasi iktidar, Mersin 
Akkuyu`da Rusya tarafından kurulup 
işletilecek santral rüyasından hala 
uyanamadı. İlgili kurumların ve uz-
manların görüşü olmadan 6 Mart 
2022 tarihinde Nükleer Düzenleme 
Kanunu Teklifi`ni AKP ve MHP`li mil-
letvekillerinin oylarıyla TBMM Genel 
Kurulu`ndan geçirdi. Halkın korkula-
rıyla alay edercesine nükleer santral 
yapan ve işleten Rus şirketini yüküm-
lülükten kurtaran skandal karara imza 
atıldı.  

Nükleer santraller ve nükleer si-
lahların barındırdığı tehlikeyi görmez-
den gelmenin bedeli ülkemizi karanlık 
bir geleceği sürüklemek olmamalıdır.   

Enerjide alanında nükleer santral-
ler zaten bağımlı olduğumuz Rusya`ya 
bizi daha bağımlı hale getirecektir.

Dünyanın başına bela olan nükleer 
atıkların nükleer santral olsun ya da 
olmasın yasa dışı yollarla ticaretinin 
yapılarak yayılmasına itiraz ediyoruz. 
İzmir`in Gaziemir ilçesinde 2010 yılın-
dan bırakılan ve bölge halkı için bü-

yük tehdit oluşturan nükleer atıkların 
bertaraf edilmesi için haykıran halkın 
sesinin duyulmasını, nükleer atıkların 
bölgeden derhal arındırılarak sorum-
lularının cezalandırılması için hareke-
te geçilmesini istiyoruz.

Siyasi iktidarın, "Nükleer santral-
lerde risk yoktur. Nükleer santraller 
çevre dostu, temiz enerji aracıdır" şek-
lindeki teknik ve mantık dışı açıkla-
malarına artık bir son vererek gerçeği 
kabullenmesini Akkuyu NGS inşaatını 
derhal durdurmasını talep ediyoruz.  

Akkuyu NGS`de meydana gelen 
zemin çatlakları, son dönemde Ecemiş 
deprem fay hattına çok yakın bir me-
safede yer alan santral bölgesinde 
ardı ardına kuvvetli şekilde hissedi-
len depremler ve bu depremler so-
nucu oluşması mümkün tsunaminin 
Fukuşima Nükleer Santral kazasında 
yaşanan sorunların ülkemiz ve bölge-
miz için tekrarı olacağını hatırlatıyo-
ruz.   

Henüz vakit varken facia getirecek 
nükleer hevesinden bir an önce vaz-
geçilmesinin sosyal devlet anlayışının 
gereği ve vicdani bir sorumluluk oldu-
ğunun altını çiziyoruz. 

Fukuşima felaketinde hayatını 
kaybedenleri saygıyla anıyor, barış 
içinde silahsız ve nükleersiz bir dün-
yada yaşamak umuduyla, kamusal kay-
naklarımızın artık yaşamsal ihtiyaçla-
rını dahi karşılayamaz duruma gelen 
yoksul halkımıza ayrılmasını, nükleer 
santral projelerinden iptal edilerek, 
Nükleer Düzenleme Kurumu`nun aci-
len kapatılmasını istiyoruz. 

Nükleere Karşı Yaşasın Hayat!

Nükleer Karşıtı Platform Basın Açıklaması 
FUKUŞİMA`NIN 11. YILINDA NÜKLEER FACİALAR SON 
BULSUN!


