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“Nükleer Güç Santrallarının Kurulması 

Ve İșletilmesi İle Enerji Satıșına İlișkin 

Kanun Tasarısı”, TBMM Çevre Ko-

misyonu’nda 17 Ocak 2007 Çarșamba 

günü ele alındı. Komisyonun tasarının 

geneli üzerinde yaptığı görüșme bölü-

müne katılan Elektrik Mühendisleri 

Odası Yönetim Kurulu Bașkanı Kemal 

Ulusaler, nükleer enerji santralı kurulu-

munun gereksiz ve tehlikeli olduğunu 

anlatırken, nükleer santral kurma hede-

fi nin geri çekilmesini istedi. 

AKP milletvekillerinin nükleer enerji 

santralı kurulmasına karșı girișimlerin 

arkasında bașka güçlerin olduğunu 

ileri sürmeleri ve fi nansmanın nereden 

kaynaklandığına ilișkin soruları üzerine 

Ulusaler, “Ülkenin üvey evladı deği-

liz. Bu ülkenin ve kamunun çıkarlarını 

düșünerek konuya bakıyoruz. Böyle 

bir ön yargıyla gelmek yanlıștır” diye 

yanıt verdi. Bunun üzerine söz konusu 

açıklamaların EMO’yu hedef almadığı 

belirtildi. 

Kemal Ulusaler, komisyonda gündeme 

getirilen “nükleer enerji nedir, kaza ris-

ki nedir, ömrü ne kadardır, yakıt temi-

ni nasıl olacak, Karadeniz’in etrafında 

nükleer santrallar var, biz de yaparsak 

Karadeniz ısınıp kaynamaz mı, Dünya 

zehirleniyorsa bırakın biz de zehirlene-

lim” soru ve görüșlerine dikkat çekerek, 

șöyle konuștu: 

“Burada sorulan soruları alt alta 
koyduğumuzda, nükleer enerji 
santralları gibi önemli bir konuda 
karar verilmesi öncesinde büyük bir 
bilgi eksikliği olduğu anlașılmak-
tadır. Öncelikle tek bașına TAEK 
değil, konunun diğer uzmanları, 
üniversiteler, meslek odaları vb. ku-
rumların bir araya geldiği bilgilen-
dirme oturumu yapılmalıdır. Neden 
tek bașına TAEK değil? Zira yasa 
taslağında TAEK’in aslında bura-
da denetleme ve izleme noktasında 
yeterli olmayacağı, yerine yeni bir 
yapı kurulacağı söylenmektedir.”

TAEK’in yeterli deneyime ve uzman 

kadrolara sahip olduğu savunmalarına 

da Ulusaler, “TAEK, 1956 yılında 

kurulmuștur, ama 1986’da Çernobil 

kazası olduğunda TAEK Bașkanı 

3 gün sonra duymuș, kamuoyunu ser-

pintilerden koruyamamıștır. Gerekli 

önlemler alınamamıștır. 30 yıllık, 50 

yıllık birikim yetmiyor” karșılığını ver-

di. Ulusaler, nükleer enerji santralı ku-

rulmasına ilișkin bütün argümanların, 

Türkiye’nin potansiyeli, talep tahmin 

projeksiyonları ve enerji kaynaklarının 

çeșitlendirilmesine dayandığını anım-

satarak, șöyle konuștu: 

“Potansiyellerin gerçekçi olmadığı 
rüzgar tespitlerinden de anlașılmıș-
tır. Rüzgar potansiyelinin geçen 
hafta 48 bin megavat olduğu açık-
lanmıștır. Biz de bunun emreamade 
olarak en azından 25 bin megavat 
olduğunu söylüyorduk. Rüzgar da 
olduğu gibi potansiyele ilișkin res-
mi rakamların su ve kömür için de 
gözden geçirilmesini talep ediyoruz. 
Bütün bu tespitler yapıldıktan sonra 
değerlendirme yapılmalıdır. 2020 
hedefinde rüzgar 3 bin megavat 
görünüyordu. Sayın Bakan, bunun 9 
bine çıkarılabileceğini söylemiștir. 
2020 hedefi ne artı 6 bin megavat-
lık rüzgar kurulu gücü eklendiğine 
göre, atık sorunları çözülememiș, 
ilk yatırım maliyetleri çok yüksek, 
uzun erimli teșvikleri içeren, kamu-
ya risk ve zararlar getirecek olan 4 
bin 500 megavatlık nükleer santral 
hedefi ni geri çekin.” 

CHP milletvekilleri kameramanların 

komisyondan çıkarılmasına tepki 

göstererek görüșmeleri terk ettiler. 

Çevre Komisyonu ise görüșmelerine 

devam ettiği nükleer santral kurulu-

muna ilișkin yasa tasarısını kabul etti. 

Tasarı’nın, Enerji Komisyonu ile Plan 

ve Bütçe Komisyonu’nda da görüșül-

dükten sonra TBMM Genel Kurulu’na 

indirilmesi planlanıyor. 

NKP YÜRÜTME NKP YÜRÜTME 
KURULU KURULU 

YENİLENDİYENİLENDİ

Üçüncü Eșgüdüm Toplantısı’nı, 
25 Kasım 2006 tarihinde Anka-
ra’da gerçekleștiren Nükleer 
Karșıtı Platform (NKP), Yürüt-
me Kurulu’nu yeniden belirledi. 
Yeni Yürütme Kurulu, Elektrik 
Mühendisleri Odası, Çevre Mü-
hendisleri Odası, Jeoloji Mühen-
disleri Odası, Ekoloji Kolektifi, 
Enerji, Sanayi ve Maden Kamu 
Emekçileri Sendikası ile Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası’ndan oluștu. Eșgü-
düm Toplantısı’nda alınan karar 
doğrultusunda Barolar Birliği ve 
Türk Tabipler Birliği’nin sürece 
dahil olması için NKP Yürütme 
Kurulu tarafından çağrı yapıldı. 
TBMM’ye sunulan “Nükleer 
Güç Santrallarının Kurulması 
ve İșletilmesi ile Enerji Satıșına 
İlișkin Kanun Tasarısı’na” yönelik 
olarak ortak bir tavır geliștiril-
mesi benimsendi. 
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