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Çernobil felaketinin 32. yıldönümünde 
`Enerji Politikaları ve Sinop Nükleer Santralı` 
başlıklı panel forum düzenledi.  

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege 
Salonu’nda 26 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşti-
rilen panel-foruma Elektronik Mühendisi Mehmet 
Özdağ ile Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mahir 
Ulutaş konuşmacı olarak katılım sağladı. EMO 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avni Gündüz’ün açılış konuşmasıyla başlayan etkin-
likte; ilk olarak Mahir Ulutaş tarafından “Türkiye’nin Enerji Politikası ve Nükleer Santraller” başlıklı 
sunum gerçekleştirildi.

Etkinlikte EMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ ise Sinop’ta kurulması 
planlanan nükleere santralın ÇED raporuna ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. 

Panel : Enerji Politikaları ve Sinop Nükleer Santrali         26 Nisan 2018

Çernobil Felaketi Yıldönümü Açıklama           26 Nisan 2019

Çernobil felaketinin yıldönümünde Nükleer 
Karşıtı Platform (NKP) İzmir Bileşenleri, TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu, 
İzmir Tabip Odası, EGEÇEP, Gaziemir Çevre 
Platformu ve İzmir Yaşam Alanları Girişimi’nin 
çağrısıyla Gaziemir’deki eski kurşun fabrikası-
nın bulunduğu bölgede kitlesel basın açıklaması 
düzenlendi. Mahalle halkının da destek verdiği 
basın açıklamasında, bölgedeki nükleer atıkların 
bir an önce temizlenmesi çağrısı yapıldı.  

Çernobil’de 33 yıl önce yaşanan felaketin etkilerinin hatırlatıldığı açıklamada, şöyle denildi: 
“Bir taraftan nükleer santral inşaatları her türlü hukuksuzluk ve çevresel yıkımla devam ederken; 

ülkemizde tesadüfen keşfedilen nükleer atıklara bile çözüm bulunamamış olması içerisinde bulundu-
ğumuz kabusun en önemli göstergesidir. Bizler Çernobil felaketinin yıldönümünde İzmir’in Çernobil’i 
olan Gaziemir’i unutanlara hatırlatma sorumluluğunu taşıyoruz”

Kurşun fabrikasına ve yarattığı kirliliğe ilişkin detaylı bilgileri verilen açıklamada, “Nükleer atık-
ların tespit edildiği 2007 yılından bugüne geldiğimiz 12 yıl içerisinde alanda çalışma yapılmadı ve 
İzmir halkı nükleer atıklarla yaşamaya devam ediyor” denildi. 

Ortak açıklamanın ardından söz alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise NKP bileşenleri 
başta olmak üzere bölgedeki nükleer atıkların temizlenmesini talep eden tüm kurumlara teşekkür 
ederken, konunun takipçisi olacağını vurguladı. Emrez Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslanalp ise ma-
halle halkının yaşadığı sağlık sorunlarına değinerek, atıkların temizlenmesi için kamuoyuna destek 
çağrısı yaptı. Açıklamada söz alan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı ise atıkların halk 
sağlığı riski oluşturduğuna vurgu yaparak, bölgede sağlık taraması ve izleme çalışması yapılması 
için yetkilileri göreve çağırdı.
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Kamuoyunda “İzmir‘in Çernobili” olarak 
bilinen Gaziemir‘deki eski kurşun fabrikasının 
bahçesinde nükleer atık tespit edildiği 2007 yı-
lından bugüne yaşanan süreç hakkında, Nükleer 
Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri, Gaziemir 
Belediyesi`nde bilgilendirme toplantısı düzen-
lendi. NKP İzmir Bileşenleri adına EMO İzmir 
Şubesi Örgütlenme Sekreteri Mustafa Serdar 
Çınarlı, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir 
Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay ve Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilimdalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ali Osman Karababa, Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine 
sunum yaparak, sorularını yanıtladılar.

Toplantıda, Mustafa Serdar Çınarlı tarafından İzmir`de yürütülen NKP çalışmalarına ilişkin sunum 
gerçekleştirildi. Bugüne kadar NKP tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve basın açıklamalarına 
ilişkin bilgi verilen sunumda, Gaziemir`de yar alan kurşun fabrikasından kaynaklanan radyoaktif 
kirliğe ilişkin NKP tarafından yürütülen çalışmalar özetlendi. Sunumda, kurşun fabrikasına ilişkin 
gerçekleştirilen suç duyurusu ve TMMOB tarafından açılan tespit davasına ilişkin yargı süreçlerine 
ilişkin de bilgi verildi.

Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa ise 
kirliliğinin halk sağlığı üzerinden etkilerine ilişkin bilgi vererek, 2012 yılında bölgede nükleer atık 
bulunduğunun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu raporuyla kesinleşmesinden bu yana sağlık taraması 
yapılmadığına dikkat çekti. Karababa, yağmur sularıyla kirliğin tüm bölgeye yayılma riski olduğunu 
ifade etti.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir Şubesi Başkanı Helil Kınay ise çevre kirliğine ilişkin tes-
pitlerini paylaşarak, ÇMO tarafından bölgede inceleme yapmak üzere görevlendirilen Prof. Dr. Alper 
Baba raporundan normal kabul edilen değerlerin 219 katına varan radyasyon değerlerinin ölçüldü-
ğünü hatırlattı.

“Birlikte Mücadele Edelim”
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise çevre sorunlarının tüm toplumun birlikte hareket etme-

siyle çözülebileceğine vurgu yaparak, “Köylerde kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar taş ocaklarına 
karşı mücadele ederken biz şehrin göbeğindeki, tüm İzmir‘i ilgilendiren bu kadar hassas bir konuya 
duyarsız kalıyoruz. Halkı tehlikenin boyutu hakkında bilgilendirmemiz, bu konuyu her platformda 
dile getirip çözüme kavuşturmamız lazım. Kamuoyu yaratmak için meclis üyelerimiz, sivil toplum ku-
ruluşlarımız, muhtarlarımızla birlikte sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Hep birlikte el ele, daha yük-
sek sesle bu sorunu dile getirmeliyiz. Tüm İzmir‘i bilgilendirip harekete geçirmeliyiz” diye konuştu.

Nükleer Atıklara Karşı Bilgilendirme Toplantısı          16 Temmuz 2019


