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Çernobilin 22. y›ldönümünde Türkiye nükleer santral is-
temedi¤ini Sinop’ta yap›lan kitlesel bas›n aç›klamas› ile
ortaya koydu. Samsun-Sinop Nükleere Karfl› Platform
taraf›ndan düzenlenen bas›n aç›klamas› yaklafl›k bin ki-
flinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. NKP ad›na afla¤›daki ba-
s›n aç›klamas› fiube Baflkan›m›z Suat Y›lamaz taraf›ndan
okundu.

De¤erli Dostlar,
Bugün insanl›k tarihinin en büyük trajedilerinden Çerno-
bil Nükleer Santral kazas›n›n 22. y›l› .Çernobil felaketi
,yaflam›n› yitiren insanlar, kullan›lamayan alanlar, kirle-
nen yer alt› sular› ile kara bir leke olarak tarihte yerini
al›rken. Türkiye’de hükümet bilimsel, teknik ve ekono-
mik gerekçelerle birlikte,  yaflanm›fl bu olumsuz dene-
yimleri dikkate almayarak nükleer lobilerin bask›s›yla ül-
keyi uçuruma do¤ru sürüklemektedir. Nükleer santralla-
r›n tüm dünyada getirdi¤i mali külfetler ve göze al›nmaz
riskler yüzünden terk edilen bir “çöp teknoloji” oldu¤u-

nu ve nükleer lobilerin yaklafl›k 40 y›ld›r Türkiye’ yi bu
bata¤›n içine sokmak için gece gündüz çal›flt›¤›n› çok iyi
biliyoruz.

Nükleer Santralar ilk yat›r›m ve iflletim maliyeti çok yük-
sek 35-40 y›ll›k ömürleri boyunca s›kca ar›za ve güven-
lik sorunlar› yaflayan,  at›k sorunlar›na çözüm bulunama-
m›fl bir enerji teknolojisidir. Geçmiflte ülkemizde Çerno-
bil’in etkileri, Marmara Depremi, H›zl› Tren Facias› gibi
olaylarda , siyasi ve idari aç›dan “Sorumluluk almama”
yolunda pek çok say›da örnekle karfl›lafl›lm›flt›r. Bu ör-
neklerden hareketle Türkiye’ de nükleer santral›n yap›l-
mas› halinde gerek kurulum gerekse iflletme döneminde
çok ciddi ve geri dönülemeyecek güvenlik sorunlar› ile
karfl›lafl›lacakt›r.

De¤erli Dostlar,
Türkiye ‘ de özellikle son 20 y›lda ; ülke ç›karlar› do¤rultu-
sunda enerji sektörü , karar ve destek sistemleri oluflturul-

“Türkiye Yeni Çernobil ‹stemiyor”
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mayarak rant üzerine kurulu , k›sa vadeli enerji yat›r›mlar›
desteklenerek rüzgar, jeotermal, biyokütle ve günefl gibi
yenilenebilir ve temiz enerji seçenekleri görmezden gelin-
mifltir.

Ülkemizin yerli enerji kaynaklar›ndan hidroelektrik, kömür,
linyit potansiyelinin yaklafl›k % 35 lerinin kullan›ld›¤› , rüz-
gar›n ise hemen hiç de¤erlendirilmedi¤i ortamlarda nükle-
er santralar›n enerjiye çözüm olarak gösterilmesini anla-
mak mümkün de¤ildir.           

Bütün bu kaynaklar dikkate al›nd›¤›nda özellefltirme uygu-
lamalar›ndan vazgeçilerek gerekli yat›r›mlar yap›ld›¤›nda
görülecektirki ,merkezi planlama ve kamusal anlay›fl ile
oluflturulmufl bir enerji politikas› ile bu ülke hiçbir zaman
enerjisiz kalmaz.

Öz kaynaklar›m›z aç›s›ndan elektrik enerjisi potansiyelimiz
, 115-120 bin megavat kurulu güç seviyelerinde olup ;Tür-
kiye’ nin kendi potansiyelinin de¤erlendirilmesi durumun-
da bile önümüzdeki 30 y›ll›k sürecin talebini karfl›layabile-
cek kayna¤› mevcuttur.

Ülkemizde enerji verimlili¤i ve tasarrufu politikalar› ile %
30 lara varan enerji tasarrufu potansiyelimizi ,.yerli ve ye-
nilenebilir  enerji kaynaklar›m›z› de¤erlendirmeden , da¤›-
t›m flebekelerindeki kay›p ve kaçak oranlar›n› uluslararas›
standartlar seviyesine düflürmeden dünyada demode ol-
mufl ve pek çok ülkenin Nükleer Santrallar› kapatmaya ça-
l›flt›¤› dönemde  Nükleeri savunan bilim adamlar›n›n bile
karfl› ç›kt›¤› 3 sayfal›k yasalar ile, bu santrallar›n  Türkiye ‘
ye pazarlanmas›na karfl› ç›kmak ülkemize ve dünyaya kar-
fl› duyarl› herkesin görevidir.

De¤erli Dostlar,
Bu gün ülke enerjisiz kal›yor söylemleri ile d›fla ba¤›ml›
enerji yat›r›mlar›na teflvikler verilmekte iktidar kendi haz›r-
lad›klar› enerji planlamalar›na dahi uymamakta, ülkemizin
enerji ihtiyac›n›n çok çok üstünde SAMSUN’da, Sinop
Ayanc›k ‘ta,Erfelek’te, Gerze’de çevreyi gözetme-
yen  ,yer seçimi yanl›fl ,ithal kayna¤a dayal›  termik santral-
ler yap›lmaktad›r.

De¤erli Dostlar,
Enerji lobilerin kar h›rs› u¤runa ülkemizin bafl›na bela edil-
meye çal›fl›lan nükleer santrallara,yanl›fl yat›r›mlara ,baflta
;Sinop ve MERS‹N olmak üzere y›lg›nl›¤a düflmeden, ayr›fl-
madan, birbirimize kenetlenerek, omuz omuza karfl› duru-
flumuzu devam ettirmek canl›lara ve gelece¤imize karfl› en
büyük sorumlulu¤umuz dur. Bu onurlu mücadelemizde
herkese kolay gelsin diyor, hepinizi sayg›yla selaml›yo-
rum

Sinoplular ‹skele Meydan›’nda bulufltu.
Çernobil Felaketi’nden Türkiye’nin en çok etkilenen böl-
gesi olan Karadeniz Bölgesi’nin incisi Sinop’ta, nükleer
santral kurulumuna karfl› tepkisini kitlesel bas›n aç›kla-
mas›yla gösterdi. Nükleer santral kurulumu için çal›flma-
lar›n yürütüldü¤ü Sinop’ta “Çernobil Felaketi’nin 22.y›l-
dönümünde nükleer santral kurulmas›n› protesto eyle-
mi” ‹skele Meydan›’nda yap›ld›. Samsun Nükleer Karfl›t›

Platform’un otobüslerle Sinop’a gelerek destek verdi¤i
kitlesel bas›n aç›klamas›nda, Sinop Nükleer Karfl›t› Plat-
form ad›na Hale O¤uz ve KESK Genel Baflkan› ‹smail
Hakk› Tombul konufltu.

KESK Genel Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul, “Gözünü para,
kar h›rs› bürüyenler; toplumu, sa¤l›¤›, çevre güzellikleri bir
yana itip, do¤ay› tahrip eden nükleer enerjiyi getirmek is-
tiyorlar. Oysa Türkiye’nin yenilenebilir ve öz kaynaklar› var.
Türkiye’de 48 bin megavatl›k rüzgar enerjisi kayna¤› var.
Ayr›ca günefl enerjisi var” diye konufltu.

Konuflmalar›n ard›ndan Sinop Halk›n›n Nükleer Santrallar
konusundaki düflüncelerini Sinop’lu Memnune fien afla¤›-
daki fliiriyle dilegetirdi.

‹STEM‹YORUZ

Nükleer silah› kald›ran dünya
Nükleer santral› neden kuruyor
Sinop’un elinde bir do¤as› var
Onu da yaflamak için çok mu görüyor

Bebelerim do¤acak sakat olacak
Çiçeklerim solacak gül mü kalacak
Yeflilim sararacak gazel olacak
Bal›klar›m ölünce, deniz mi kalacak

Fabrikalar kapand›, zaten göç oldu
Yaflamak kalana hepten zor oldu
fiu talihsiz Sinop’a yap›lan ifller
Gözümüzü yaflartt›, beddua oldu

Sinop gibi güzeli göremiyoruz
Sakat bir nesil istemiyoruz
Herkesin derdi bir dilim ekmek
Diri diri gömülmeyi hakketmiyoruz

Nükleer santral› istemiyoruz
‹nsan hayata yaflamak için gelir
‹nsan›n insana eziyetini çekmek için de¤il
Sizden can›n›z› istemedik kendi can›m›z› istiyoruz.

Memnune fien


