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NÜKLEER SANTRAL KARŞITI 
ÇALIŞMALARIMIZ NÜKLEER MACERADAN 
VAZGEÇİLENE KADAR SÜRECEKTİR!
Şubemizin İstanbul’da sekreteryasını yürüttüğü 
Nükleer Karşıtı Platform çalışmaları bahar ayları 
içinde bir dizi etkinlik ve eylem ile gündemimiz 
içinde önemli bir yer tutmuştur. 2011 yılı 
başında önümüzdeki dönemin önemli günrem 
maddelerinden biri Nükleer Santral konusudur 
tespitini yapan Odamız, bu konudaki gelişmeleri 
mercek altına almıştır. Rusya ile yapılan ikili anlaşma 
sonrasında Akkuyu’da santral yapım aşamasına 
gelindiği kamuoyu tarafından da bilinen bir olguydu. 
Siyasal iktidar, nükleer santral yapımı konusunda 
bununla da yetinmeyerek Sinop’a yapılacak santral 
için Güney Kore’den sonra Japonya ile görüşmeye 
başlamıştı. Her fırsatta nükleer santralları ülkenin 
her yerine yayacaklarını açıklayan iktidar, anti 
nükleer çalışmaları yok saymakta ve halkın, Çernobil 
Kazası sonrasında gelişen nükleer karşıtı duruşunu 
zayıflatmak istemekteydi. 
Bu gerçekler ışığında 16 Ocak 2011 tarihinde 
İstanbul’da yapılan Nükleer Karşıtı Platform (NKP) 
Eşgüdüm toplantısında, her yıl Çernobil Kazası 
yıldönümünde yapılan etkinliklerin İstanbul’da 
merkezileştirilmesi kararlaştırıldı. Merkezi NKP’nin 
aldığı bu karar doğrultusunda, Şubemizin 
sekreteryasını yürüttüğü NKP İstanbul Bileşenleri, 
merkezi miting ve bir dizi etkinliğin hazırlıklarına 
girişti. Bu hazırlıklar sürerken 11 Mart 2011 günü 
Japonya’nın Fukuşima kentindeki deprem ve nükleer 
felaket gündeme geldi. 12 Mart günü bir araya gelen 

NKP bileşenleri gerçekleri kamuoyuna duyurmak 
amacıyla ivedi olarak bir basın açıklaması yaptı. 
13 Mart 2011 Pazar günü Taksim Tramvay 
durağında yaklaşık 100 kişinin katılımıyla yapılan 
basın açıklamasını Şubemiz Y.K. Başkanı Erhan 
Karaçay okudu. “Nükleer santralların tehlikelerini 
halkımızdan saklamayın” çağrısıyla yapılan basın 
açıklamasında; “Japon halkı yaşanan felaketten 
kaynaklanan yaralarını sarmakla meşgulken, bir de 
nükleer santralların yarattığı tehlikelerle de başetmek 
zorunda. Nükleer tehdit ve tehlike, uluslararası sınırları 
aşan bir felaketi de tetiklemektedir. Nükleer santralların 
tehlikelerini halkımızdan saklamaktadır” dendi.
Açıklama öncesinde Japonya`da felakette hayatını 
kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu. 

Bunun ardından İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu ve İstanbul Nükleer Karşıtı Platform 
tarafından 26 Mart 2011 Cumartesi günü Taksim’den 
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Galatasaray Postanesi önüne yapılan yürüyüş ve 
basın açıklaması ile Başbakan R. Tayyip Erdoğan ve 
hükümetin nükleer santral kurma kararı protesto 
edildi. Postane önünde yapılan basın açıklamasının 
ardından Japonya Başbakanı Naoto Kan ve Başbakan 
R. Tayyip Erdoğan’a birer mektup gönderildi. Ortak 
basın açıklaması Şubemiz Y.K. Başkanı ve İstanbul 
NKP Sözcüsü Erhan Karaçay tarafından okundu. Basın 
açıklamasında; 
“Japonya‘da meydana gelen 8.9 büyüklüğünde şiddetli 
depremin ardından bölgedeki nükleer santrallarda 
büyük bir felaket yaşanmaya başlandı.  Yaşananların 
ardından santralın bulunduğu alandan onbinlerce 
kişinin tahliye edildiği açıklandı. Japonya tarihinde 
hükümet ilk kez nükleer acil durum ilan etti ve bu 
durum halen devam ediyor. Aslında 1986 yılında 
yaşanan Çernobil Faciası‘ndan bu yana depremlerin 
tetiklediği ya da farklı teknik hatalarla meydana gelen 
onlarca kazanın gizlendiği ve sonuçları hakkında 
güvenlik, teknolojik sır vb. gerekçeler gösterilerek, 
gerçeklerin açıklanmadığı, nükleer güvenlik konusunda 
sicili bozuk bir ülkede yaşanan son olay, çok önemli bir 
dönüm noktasına gelindiğini göstermektedir. (…)
Akkuyu‘da kurulmak istenen nükleer santral, Ecemiş 
Fay Hattı‘na 25-30 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. 
Deprem kuşağında olan bu bölgeye nükleer santral 
kurulamayacağına ilişkin bugüne kadar yapılan 
uyarılar dinlenmemiştir. Ancak Japonya‘da yaşanan 8.9 
büyüklüğündeki depremin ardından yaşanmakta olan 
nükleer felaket, Akkuyu‘da kurulmak istenen nükleer 
santral inadından vazgeçilmesi konusunda bir uyarıdır. 
Japonya‘da yaşanan bu felaket, nükleer santral 
savunucularının güvenlik kriterlerine ilişkin bugüne 
kadar dile getirdikleri savların gerçek bir doğal felaket 
karşısında geçersiz kaldığını gözler önüne sermektedir. 
Sağlam bir inşaat ve güvenlik kriterlerine uyulması 
durumunda nükleer santralların güvenli olduğu 
iddialarının gerçekleri yansıtmadığı ne yazık ki bu acı 
olayla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Görüldüğü 
gibi güvenlik kültürünün gelişmişliği ve çalışma disiplini 

sorgulaması bile böylesine büyük bir felaket karşısında 
anlamını yitirmektedir.  
Bir çok bilim insanı tarafından Ecemiş Fayı‘nın sismik 
karakteri konusunda yapılan araştırmalarda; Ecemiş 
Fayı‘nın 300 km uzunluğunda olduğu, Akkuyu‘nun 20-25 
km yakınından geçerek denizde devam ettiği, aktif bir fay 
özelliğine sahip olduğu, 6-7 büyüklüğünde bir deprem için 
tehlikeli bir enerji birikimi oluşturacak suskun tarihsel bir 
sürece sahip olduğu belirtilmektedir.  
(…)
Japonya‘da yaşanan kaygı verici gelişmelerin hükümet 
tarafından da ciddiye alınarak, Akkuyu Nükleer 
Santral macerasından vazgeçmeye çağırıyoruz. 
Yalnızca Akkuyu değil, Sinop‘ta ve açıklanmayan 
üçüncü bir yerde kurulması öngörülen nükleer santral 
konusunda Japonya ile yürütülen görüşmelerden de 
vazgeçilmelidir. 
Deprem, tsunami ve nükleer patlama ile yaşanmakta 
olan felaketler zinciri nedeniyle başta Japonya 
olmak üzere tüm insanlığa geçmiş olsun diyor, daha 
büyük felaketler yaşanmaması için gereken derslerin 
çıkarılacağını umut ediyoruz.  
Bugün, dünyanın nefesini tutarak izlediği Japonya`daki 
nükleer kazadan ders alarak yapılması gereken en 
akılcı yaklaşım, nükleer dosyasını çok geç olmadan 
kapatmaktır.  Akkuyu`da, Türkiye`de ve bütün dünyada 
nükleer santral macerasına son verilmelidir. 
Bütün halkımızı 24 Nisan 2011 günü Çernobil 
Faciası‘nın 25. Yılında Kadıköy‘de yapacağımız mitinge 
katılmaya ve geleceklerine sahip çıkmaya davet 
ediyoruz” denildi. 

NÜKLEERSİZ YAŞAM HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ 
Bu basın açıklamasının ardından toplanan İstanbul 
NKP bileşenleri 24 Nisan’da yapılacak mitinge 
kadar bir dizi eylem ve etkinlik planladı ve ve 
16–24 Nisan haftasını Nükleersiz Yaşam Haftası 
ilan etti. `Nükleersiz Yaşam Haftası` kapsamında bir 
hafta boyunca sürecek etkinlikler 16 Nisan 2011 
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Cumartesi günü Taksim Hill Otel`de Saat:11.00-
13.45 arasında düzenlenen basın toplantısıyla ilan 
edildi. Sekreteryasını Şubemizin yaptığı İstanbul 
Nükleer Karşıtı Platform’un çağrısıyla birçok yazar, 
televizyoncu, sinema yönetmeni, sendika temsilcisi 
ve demokratik kitle örgütü temsilcisinin katıldığı 
basın toplantısında, katılan kişi ve temsilciler nükleer 
karşıtı mücadelenin önemine vurgu yapan ve 
toplumu 24 Nisan günü yapılacak mitinge çağıran 
konuşmalar yaptılar.
NKP adına Şubemiz Y.K. Başkanı Erhan Karaçay`ın 
açılışını yaptığı basın toplantısında, Necdet Pamir 
ve Prof. Dr. Tolga Yarman da konuyla ilgili teknik 
açıklamalarda bulundular.

Basın toplantısı sonrasında Saat: 14:00`de, 17-24 
Nisan günleri içinde on ayrı meydanda açılacak olan 
imza standlarının ilki Taksim Meydanı`nda kuruldu. 
Halkın yoğun destek ve katılımına sahne olan masa 
açılışı sonrasında Galatasaray Meydanı`na kadar 
miting çağrı bildirileri dağıtıldı. Taksim dışında çeşitli 
zamanlarda, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Bakırköy, 
Küçükçekmece ve Kartal alanlarında açılan imza 
masalarına halkın yoğun katılımı sağlandı. 
Nükleer Karşıtı platform çalışmalarının basın-yayın 
organlarında duyurulması da en yaygın biçimde 
yapılmaya çalışıldı. Hafta içinde, çeşitli televizyon 
ve radyolarda yapılan programlara katılım sağlandı. 
Kimi yayın organlarında haber ve röportajlar çıkması 
sağlandı. Gazetelere ilanlar verildi. Duyuru dağıtımı 
ve sokak afişleme çalışması yapıldı. Şehrin dört bir 
yana miting duyuru pankartları asıldı. Panellere ve 
seminerlere katılım sağlandı. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ`NDE `NÜKLEER 
ENERJİ ÇÖZÜM MÜ?` PANELİ YAPILDI
Marmara Üniversitesi EMO GENÇ üyesi öğrencilerin 
ve Marmara Üniversitesi Felsefe ve Bilim Kulübü`nün 
ortaklaşa düzenlediği etkinlikler kapsamında 

düzenlenen “Nükleer Enerji Çözüm mü?” Paneli 
21 Nisan 2011 tarihinde Marmara Üniversitesi 
Haydarpaşa Yerleşkesi  R Salonu`nda yapıldı. Şubemiz 
Y.K. Başkanı Erhan Karaçay, Türkiye Ulusal Enerji 
Komitesi üyesi Necdet Pamir ve gazeteci-yazar Özgür 
Gürbüz`ün panelist olarak katıldığı etkinlik sunumlar 
ve öğrencilerin sorularına verilen yanıtlarla sona erdi.

İSTANBUL NÜKLEER KARŞITI PLATFORM, 
RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNE 
SİYAH ÇELENK BIRAKTI 
Çernobil Kazası’nın yaşandığı 26 Nisan günü ise Saat: 
12:00’de Nükleer Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri, 
25. yılında Çernobil nükleer kazası ile Türkiye´de 
yapılması planlanan nükleer santralleri protesto 

etti. Beyoğlu´nda bulunan Rusya´nın İstanbul 
Başkonsolosluk binası önünde toplanan NKP üyeleri, 
basın açıklaması yaptıktan sonra konsolosluk önüne 
siyah çelenk bıraktı. `Çernobil felaketi 25. yılında. 
Nükleer santrallara hayır´ yazılı pankart açan İstanbul  
NKP adına basın açıklaması yapan İstanbul Nükleer 
Karşıtı Platform Sekreteryası ve Sözcüsü Şubemiz Y.K. 
Başkanı Erhan Karaçay, bundan tam 25 yıl önce 26 
Nisan 1986 yılında SSCB´nin Pripyat Kasabası´nın 3 
km. uzağındaki Çernobil Nükleer Santralında tarihin 
en büyük nükleer kazasının yaşandığını söyledi.
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Nükleer Karşıtı Platform’un Çernobil 
Faciası’nın 25. yıldönümünde 24 Nisan 

2011 günü Kadıköy’de düzenlediği miting, 
binlerce kişiyi bir araya getirdi. Nükleer 
Santrallara ve Yaşamı Yok Eden Enerji 

Üretimlerine Hayır başlıklı miting boyunca, 
AKP Hükümeti’nin nükleer santral kurma 

ısrarı protesto edildi. 

Sekreteryasını Elektrik Mühendisleri Odası‘nın (EMO) 
yürüttüğü Nükleer Karşıtı Platform (NKP), İstanbul 
Kadıköy‘de Çernobil Felaketi‘nin yıldönümünde, 24 
Nisan 2011 tarihinde başta Sinop ve Mersin olmak 
üzere ülkenin dört bir yanından gelen binlerce insanın 
katıldığı bir miting düzenledi. 

Leman Bisiklet Grubu ve Nükleere Karşı Ritm 
Grubu‘nun başında yer aldığı kortejde, NKP pankartı 
arkasında Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Kocaeli, 
İzmir, Mersin, Muğla, Samsun, Sinop‘tan katılımcıların 
yer aldığı NKP‘nin yerel örgütleri pankart açtı. 
TMMOB pankartı arkasında ise TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu, EMO ve Jeoloji Mühendisleri 
Odası‘nın pankartları sıralandı. Tüketiciyi Koruma 
Derneği, Tüketici Hakları Derneği, Gümüşdamla Köyü 
Koruma Gönüllüleri, TEMA Vakfı, Ekoloji Kolektifi, 
Greenpeace, Laz Kültür Derneği, Fındıklı Derlerini 
Koruma Platformu, Loç Vadisi Koruma Platformu, 
Darıca Kültür Derneği da pankartları ile yürüyüş 
kortejinde yer aldı. KESK İstanbul Şubeler Platformu, 
Kültür-Sanat-Sen, ESM İstanbul Şubeleri, Birleşik 

Metal İş, Yol-İş, DİSK Bank-Sen, İstanbul Tabip Odası, 
İstanbul Eczacılar Odası da pankart açarak, yürüyüş 
kortejinde yer aldılar. Halkevleri, CHP Küçükçekmece 
İlçe Gençlik Örgütü, EMEP, ÖDP, TKP, Yeşiller Partisi‘nin 
pankartları ile yer aldığı korteje Beşiktaş Futbol 
Takımı‘nın taraftar gurubu Çarşı da renk kattı. "Tüpçü 
Başbakan istemiyoruz", "AKP nükleer inadından 
vazgeç", "Dün Çernobil, bugün Japonya, yarın Akkuyu 
olmasın", "Nükleer öldürür AKP süründürür" sloganları 
ile Kadıköy Meydanı‘na kadar yürüyen kortej renkli 
görüntüler oluşturdu. 

Kadıköy Meydanı‘na ulaşan nükleer enerji karşıtlarına, 
ilk olarak Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Erhan 
Karaçay seslendi. Karaçay, ülkenin dört bir yanından 
mitinge katılan tüm örgütlere ve kişilere teşekkür 
etti. Kadıköy Meydanı‘nda buluşan nükleer enerji 
karşıtlarının birlikte mücadele etmekte kararlı 
olduğunun altını çizen Karaçay, bu birlikteliğin 
ülkemize nükleer santral kurulması girişimlerini 
durduracağına inandığını vurguladı.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, 
“Geçmişten devraldıkları akıl hocalarının Çernobil 
üzerine yaptığı açıklamalara rahmet okuturcasına, cahil 
cesareti ile ısrarlarını sürdürmeye devam ediyorlar” dedi. 
Göltaş, genel seçimlerde, nükleeri savunan partilere 
oy verilmemesi çağrısında bulundu. 

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve DİSK, KESK, TTB 
yöneticilerinin konuşmalarının ardından miting, müzik 
gruplarının sahne alması ile devam etti. Katılımcılar, 
mitingi; Marsis, Eylül Aşkın, Ritim Art, Teneke Trampet, 
Metin Kemal Kahraman, Suların Uğultusu ve Luxus‘un 
ezgileri ile dans edip, halay çekerek ve horon teperek, 
tamamladılar.

NKP

NKP ÇERNOBİL FACİASI’NIN 25. YILINDA 
KADIKÖY’DE MİTİNG DÜZENLEDİ


