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Çernobil felaketinin boyutlarına 
dikkat çekilerek başlayan basın açıkla-
masında, “Hiroşima atom bombasının 
tam 10 katı etkiye neden olan patla-
ma binlerce canlının ölümüne neden 
olmuş, milyonlarca canlıyı etkilemiş-
tir” denildi. 26 Nisan 1986 tarihinde 
yaşanan kazanın dünyanın en korkunç 
çevre felaketlerinden birine neden 
olduğu ve aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu 14 ülkeyi etkilediği ha-
tırlatılarak, “Felaketin ardından ikinci 
büyük kaza Japonya’da 2011 yılında 
Fukuşima Nükleer Santralı’nda mey-
dana gelmiş, nükleer santralların çö-
züm değil, çaresizlik getirdiği bir kez 
daha görülmüştür” ifadelerine yer 
verildi. Akkuyu Nükleer Güç Santralı 
projesinin Çernobil kazasının başlıca 
sorumlusu Rosatom’la yürütüldüğüne 
dikkat çekilen açıklamada, şöyle de-
nildi: 

“Santralda meydana gelen zemin 
çatlakları ve ardı ardına yaşanan onca 
sorunu ciddiye almayan hükümet yet-
kilileri 3. ünitenin temelini atmış; ‘bir 
yetmez üç olsun’ mantığıyla Sinop 
İnceburun ve Kırklareli İğneada’yı da 
hedefe koyarak ortak arayışına girmiş-
tir.” 

Rosatom’un 23 Nisan’da “Akkuyu-
Temiz Gelecek İçin Temiz Enerji” 

sloganıyla çocuklara yönelik resim 
yarışması düzenleyerek, algı çalış-
ması yaptığına değinilen açıklamada, 
“Kamu kaynaklarını, risk barındıran, 
atık sorunu çözülmemiş nükleer sant-
rallara heba eden siyasi iktidar ne 
kadar gelişmiş bir teknolojiyle inşa 
edilirse edilsin bu teknolojinin hiçbir 
zaman güvenli olmayacağını, kurul-
duktan sonra çevreye vereceği tahri-
batı görmezden gelmektedir” denildi. 
Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler 
Genel Müdürlüğü’ne AKP’li milletveki-
li Naci Bostancı’nın oğlu Afşin Burak 
Bostancı’nın atanmasına ise “Liyakata 
aykırı olan bu atama iktidarın nükleer 
enerjiye yaklaşımındaki ciddiyeti (!) 
ortaya koymuştur” ifadeleriyle tepki 
gösterilen açıklamada, şöyle denildi: 

“Hangi gerekçeyle olursa ol-
sun kalkınma anahtarı gibi sunulan 
hiçbir yatırımın, canlı yaşamından 
daha değerli olmadığını hatırlatıyor, 
Çernobil’in 35. yıldönümünde nükleer 
santrallar, nükleer silahlar ve Kanal 
İstanbul Projesi gibi kamuya yüksek 
ve önceliği olmayan maliyetler yükle-
yecek, yaşam ve çevre felaketi yarata-
cak projelerin derhal durdurulmasını 
istiyoruz.”

Çocuklara nükleer silahların ol-
madığı, barış içinde yaşayabilecekleri 

bir gelecek bırakmak için mücadele 
ettiklerine vurgu yapılarak, 50 ül-
kenin onayladığı Nükleer Silahların 
Yasaklanması Anlaşmasını bir an önce 
imzalamasını ve ABD-NATO nükleer 
silahlarının acilen ülkemizden te-
mizlenmesi talep edildi. Nükleer lo-
binin yürüttüğü propagandaya karşı 
“Türkiye’de ve Dünyada Nükleer Enerji 
Raporu” hazırlandığının ifade edildi-
ği açıklamada, "Dünyada ve ülkemiz-
de nükleer santral alanında yaşanan 
güncel gelişmeler doğrultusunda, 
ekonomik, sosyal, siyasi, teknik, hu-
kuksal ve enerji boyutuyla bilimsel ve 
teknik saptamaların yer aldığı raporu, 
Çernobil’in yıldönümünde basına ve 
kamuoyuna sunuyoruz” denildi. 

Türkiye’de ve Dünyada Nükleer 
Enerji Raporu’na https://bit .
ly/3aGhAEj adresini ziyaret ederek 
veya QR kodu taratarak ulaşabilirsiniz.

Çernobil’in 35. Yıl Dönümünde 
Nükleer Raporu

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Çernobil felaketinin 35. yıl dönümünde basın açıklaması yaparak, Türkiye’de ve Dünyada 
Nükleer Enerji Raporu`nu kamuoyuna sundu. NKP’nin 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, 
nükleer santrallar ve Kanal İstanbul gibi yüksek maliyetli ve çevre felaketi yaratma potansiyeli yüksek projelerin dur-
durulması istendi. 

nükleer


