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Nükleer Karşıtı Platform (NKP) 
Bileşenleri, `Nükleer Tehlikeye 
Karşı Mersin Buluşması etkinliği-
nin Sonuç Bildirgesi`ni yayımladı. 
Nükleer santralların faaliyetlerinin 
durdurulması ve nükleer silahların 
yok edilmesi için mücadele vurgusu-
nun yapıldığı bildirgede, ekonomik 
kriz koşullarından kamu kaynakla-
rının nükleere aktarılmasının kabul 
edilemeyeceği ifade edildi. 

Mersin`de 3 Ekim 2019 tarihinde 
düzenlenen etkinliğin sonuç bildir-
gesinde, enerji arzı açısından nükleer 
santrallara ihtiyaç olmadığı vurgu-
lanarak, nükleer santral projelerinin 
dışa bağımlığı artıracağı uyarısına 
yer verildi. Dağıtım hatlarının bakımı 
ve yenilenmesi yapılarak kayıp- ka-
çakların önlenebileceğine vurgu ya-
pılan bildirgede, "Kaliteli kesintisiz, 
güvenilir ve temiz enerjiyi ödenebilir 
konuma getirilerek halka arz edilme-
sini talep ediyoruz. " denildi. Ekonomik 
kriz koşullarında kamu kaynaklarının 

nükleer santral ve nükleer silahlara 
yatırılmasının kabul edilemeyeceği-
ne dikkat çekilen bildirgede, nükleer 
santral kurulacak alanın deprem böl-
gesi olduğu belirtildi. Açkıklama şöyle 
devam etti:

"Hükümetin, enerji politikaları ve 
nükleer santrallara ilişkin, çeşitli ge-
rekçelerle halka yeterince bilgi ver-
memesini, bilgi ve belgeleri halktan 
saklayarak kamuoyunu yanıltmasını 
kabul etmiyoruz. 

Nükleer santralların normal çalış-
ma koşullarında halk sağlığı üzerinde 
olumsuz etkileri olduğuna işaret edi-
len bildirgede, şu ifadeler yer verildi:  

"Nükleer santralların ve silahların; 
canlıların yaşamı, halk sağlığı ve in-
san hakları ile bağdaşmayan zararla-
ra neden olduğu gerçeği ortadayken, 
Ülkemizde santral yapımı ve dünyada 
santralların üretimlerinin durdurul-
masını, silahların derhal yasaklan-
masını istiyoruz. Uranyum maden-
ciliğinden başlayarak nükleer enerji 

üretiminin çok yönlü sağlık sorunları-
na neden olduğu bilinmektedir. "

"Nükleer santralların nükleer si-
lahların üretimine geçiş amacıyla kul-
lanılacağı" iddialarına değinilen bil-
dirgede, "Hiroşima, Nagazaki, Çernobil, 
Fukuşima kırımları birer insanlık suçu 
olarak tarihe geçmişken, bu katliam 
örneklerinden ders çıkarılmasının bir 
kez daha altını çiziyoruz. Bugün bin-
lerce kat daha güçlü silahların şehirle-
ri, bölgeleri ortadan kaldırabileceğini, 
iklim kuşağına etki ederek, nükleer 
kışlar yaratacağını hatırlatıyoruz. 
İnsanlığın, kıtlığa mahkum edilmesini 
kabul etmiyoruz" denildi.  Hükümete, 
nükleer silahların yasaklanması anlaş-
masını imzalanması çağırısı yapılan 
bildirgede, "Anayasalarda temel hak 
olan yaşam hakkının doğmuş ve doğ-
mamış her canlının hakkı olduğunun 
bilinmesi gerekirken, nükleer silah-
larla girilen bir savaşın kazananının 
olmayacağına bir kez daha dikkat çe-
kiyoruz" ifadelerine de yer verildi.
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