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. Eneıiİ atanındakİ Öııııışrinııı polltika-

laıından uaıgcçllıncli; ıncılıcıi planlaına uc

hanuıal bir anlayışla alan ycnidcn yapılanına-

lıdıı. 90 yıIdıı ihna! cdilcn uc kadcrinc tcılı
cdilcn kiınu kuıuınlaıına yatınm yapılınalı,

üıaiın, ilainı uc dağıtıında boıulan ıncıicıi
yapı ycnidcn oluşturulınalıdır.

. Tiıkiyc'nin oldukça ıcngin olduğu ıiiı3aı,
güncş, jcotcıınal, blyokütlç hidğcn gibi yeni

uc ycnilcndiliı cncıii kaynaklaıına daiı araş-

tıınıa-geIişıirne çalışmalaıı, pıoİc uc raııııın-
lar için kaynai ayıılınalıdıı.

. Enerji ta3aı]uru uc ucıimliliği alanIarında

bİlimscI çalışınalaıla dcııtdılcnen ıncıkcıi
pıoİclcı gcllştlrilıncladiı Yinc }u §cıçcıcdc
etektıik dağıtın şcbckcleıind{n kayıp.kaçak
oıanı, yizdc lO'lcrdcn O-Cğ*ıiıclcıi olan
oıtalama yüıdc ğlaııı!ıli|ı*lllı.

. §inoptaki nükleeı eneıil ıantralı çlışınataıı.
na dcıhal son ucıilınclidiı
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Şimdi Nükleer Santralı yeniden "enerji

ren AKP Hükümeti, 35 yıldır karanlıKa

AKP, enerji politikalannda g€çmişten bu yana yaşanan yanllşlara bir
yenisini ekleme hazırlığı içinde. Ancak bu defa yap|lan tercih, eksik ya

da yanlış olarak değil, ülkemiz tarihine düşülmüş kara bir leke o|arak
anllacak.

Son aylarda ülkemizde nükleer santral kurma girişimleri hlz kazanmlş,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Sinop'a nükleer santral kurulacağını
açlklamlş, Enerji Bakanl Hilmi Güler de şİrketlerle görüşmelere başlamlş-
tlr. 8u uygulamalar, AKP'nin geçmişten ders almak Yeline geleceğimizi
tehdit eden daha büyük yanlışlara yöneldiğini göstermel«edir.

Meslek odalan, sendikalar, başta çevre ve ekoloji alanında duyarlı der-
neklerin içinde yer aldığı demokatik kitle örgütleri ve bilim insanlannın
önderliğind€ Akkuyu'da başlatılan Nükleer Kaqıtı Platform, şimdi Si-
nop'tan bir kez daha kararllllkla sesleniyor:

"Dinyada işsiı kalan nüklccı loblleıin ka, hııslaırna, çocuklarr-
mııın gelc«ğini kurban uqıın€y€Gdiı."

|zln

krizi"nin çözümü olarak öne sü-

kalma senaryoları ile kamuowna
karanhlda kalmadlğlnl, bundan
sonra da nükleer santral olma-
dan karanlıkta kalınmayacağını
bile bile toplumu kandırmaya

çalışıyor. Ülkemizde enerji açığı
oluşacağl gerekçesiyle yaratllan

knz senaryolanyla busün nükle€r
santrallann yeniden bu topluma
dayatılmasını kabul etmiyoruz.

Bu tek yanlı bilgilendirme ve kan-

dırmaca ortamı içerisinde, bilim-
sel veriler ve toplumsal duyarlı-
llklarla hareket eden kurumlann
bir araya gelerek oluşturdukları
Nükleer Karşıtı Platform, üzenne
düşen sorumluluğun bilinciyle
halkımızı aydınlatmak amaclyla
resmi yalanlan değil sivil gerçek-
leri sunmak üzere 6u çalışmayı
hazlrlamlştlr.
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NÜKLEER sANTRAL çıLGıNtıĞıNA KARşı
DOĞAYı VE iNsAN YAşAMıNı KARARtıtıKtA

SAVUNACAK, Üı-rrrıiziır NÜKtEER
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Dünya ve özellikle bölgemİzin, küres€l seİmaye Ve çok uluslu şirketler
tarafrndan yeniden yapılandınlmasında enerji başt bir konuma yer-
leştirilmişür.

Günümüzde "sosyal devlet" anlayşı yok edilip tüm kamusal alan,
seİmöyenin v€ plyasanln insafına bıraklmaldadır. Bu amaçla ıç hukuk
dahil kurumsal yapılann üzerind€n ktires€l §€rmayenin silindiri geçiril_
mektedir. Diğer yandan eınp€ryalistler ara$ pazar pöy'aşım savaşlnın
ve eneqi koridorlannın kontro|ü amacryla askeri müdahaleler ve sal-
dınlar gerçekleştirilmeldedir.

Tüm dürıyanıry her tiİrlü hsıthnndan Ve toplurnsal engellerden uzalç
tek bir pazar halinde )€niden ö€[ltleımesi süreci, aynı zamanda her
ttiİlü yanl§ bilgilendirmenin ve yönlendirmenin işletildiğİ bir süreçtir.
Temel kandırmaca, halkn sosyal_Kıltürel Ve ekonomik haklannln yok
edilmesi, talan edilmesi anlamlna geEn ÖZELLEŞTiRME ı45ulamalan
üzeıinde yoğunlaşmal(adlr. Bu ypİatrcl süreç 's€rb€stl€şm€" olarak
lanse edilip, dinamik bir ekonominin ve modem toplumun olmazsa
olmaz koşulu olarak sunulmaktadlr. Elektrik alanındaki özelleştirme
u}€ulamalaİMa halkn kandınlmış olduğu kanüanyla ortada dururkery
bugün nükleer santral girişimfie en€rjide yeni kandırrnacalar devraye
sokulmaktadır.

Gelişmiş ülkeler enerjide bağ|mllllk oranını hızla aşağl çekip/ yeni Ve
yenilerıPJbilir eneği kayııaklanna yönelirken, işlevini tamamlamış enerji
telnolojilerini de geıi bıraktın|mış ça/re ülkel€re aktarmaktadırlar.
Nükleer enerji santrallan da bunlardan biridir.

Bugünlerde yeniden gündeme getirilen nükleer santral kurma
hazırlıklan, ülkemizin "enerji ihtiyacı"ndan kaynaklı tarhşmalar
olarak ifade edilse de, nükleer eneği santrallan siyasal bir tercih

iG ş

olarak dayatılmaktadır.
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rürrıı ııııııi ıeıusu
Nükleer teknoloji, elektrik üretim teknolojilerinden birisidir,
1 986 Çernobil faciasına kadar sorunsuz ve güvenli olduğu gibi
sorgulanmaz bir bakış hakimken, facia sonunda bu teknoloji
ile ilgili her şeyin bir yanılsama olduğu anlaşıldı. 1970'lerde
altın çağını yaşayan ve "sayaçs|z enerji" vaat|eriyle insanlığı
ve uygar|ığı kurtaracağı söylenen nükleer teknolojiden bugün
insanlık kurtulma mücadelesi veriyor,

NE
NE DüiııyADA

"Gölge etme,
başka ihsan istemem"
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ıüwrrüunırnıi
stııııAı!ııxDrt uAlcıçiıoı

. !(anada ue Ancrikada l978, Alınanya'da 198i yıIından
bu yana nükleeı santıal ıipaıişi yok.

. lıansa i997 Yılındaı itibaren l0i0 yılına kadaı niklccı
pıoğıamını aıkıya aIdı

. AUurfiıİya ,apıını 1978 yılında bitcn zwcnıcndoİf ııİk|cc,
ıantıalInİ ,aİcİandum sonucu hiç çaIıştıİmadan kapattı

. iitipinleı'dc Batan l{üklg., santıali yapılan bin|cıcc
ınihcndiılil halası uc giucılilı ncdcniyIc işIamcyc aIın-
ınadı

. Bıeıilya rapıırı bitıncite c]an ikinci santıalinden ug

1.1 ınilyaı dclaı harcadığı üçüncü nüklccı santıalindcn
uaıgcçi
. İsııcç t980 yılında yapıIan ıefcıandum sonucunda l010
yıIında eleİtıiğİn yüıdc/t6'ıııı cldc ettiği tüın nükIccı sant-
ıalleıini kapalna lraıan aldı

. İıalya kasım l987'dc yapılan ıcfeıandum sonucu nüklccı
cncrii santıalleıiıden uaı3cçi uc yüıdı 70 bitniş clan
llontalto dl castrc dahll /l nüklccı santıalini kapattı

. Alınaıya l99l'de bitiıilen Si{R-300 lialkar ıantıalini uc
llanaı ilOX tcsisini hiç işlaınedcn lapattı
. İspanya 198| yılında yüıde 9!'si biliıileıı Leınoıiı 1-2

ue llaldecabaIleros 1-2 santıallcıini lapattı
. ABD l9ü yılında bitıniş olaı Shoıchaın ıaııtıaIini işla-
ıneye alınadan kapattı

. Danİmaıka, Yunaniııan, iılanda, Liİk3cmbrr3, Auusıüıla
üG Poıtcklı cncıli üıctiın|eıi için nükleeı leinolojili kul
Ianınıyoılaı

H
'İrd.n Iİlıerİ sanlrıllg]e ıla / Aıil l(ünrr,ııl OB lleİlıik lılİhcndisleıi odaıı



"Bugüne kadar bilebildiğimiz nükleer santral kazalannın bir
bölümü. Çemobil'e kadar olan 400 kazanın daha gizlendiği
oıtaya çlkanlmlştlr."

1952

1955 Hlzİ Uretken D€neme Reak, Klsmi k Enmesi

windscal€-1,4ngiltere Askeri Anaçll ReaRör yangn, 1.5+1015Bg Radyasyon

1958 tJrallaİ

D€neme Realdörü. Çekirdeğin Alln l§lnmasl, 6 8ilim Adaml
Maruz Kaldl 1,i old0

HEllU Deneme Realdön] ekirdek Erimesi

380 Mv Baslnçlı su soğutrnall R. Kısmi Çekirdek Eİm€si,

5zlntlsl

100 Mw Gaz soğutmalı R€aldör, Çekirdeğin Aşlfl lslnmasl

4,10]r sızlntlsl

1919 lF Miles lsland/tIsA |88o Mv Baslnçllsu Reak, Çekirdek E irnesi,5'1g" 3g Asil l

|cazre o'ıo" gs bot-131 lG€ğ, l

1981 T5uru a]d Nükleer sdntröl kazösl

Ra-' Buenes Ajres

1000 Mw Baslnçİ su sogutrnah Grafit Reak. Güç patlama,

ya n. yakrtin % 70'i D ya d

Nükleer Reaktör Kazas|

rawsfynydd4ngiltere 900 Mw Gaz s€ut nall Realdör Tüıbin Bölmesinde Gaz
Patlama$,

1989 stdnbul ace Redktoru n (1,5 saatte söndünjldü,)

1989 Vandellos-1,4s 480 Mv Gaz tmaıl Reaktör

1991 500 Mw Basnçh su Reöldönj. Bir Boru Hattlnın Kopmasl
Ra Buhdr

1000 MV Baslnçll sU soğutİnall Reaktor Bir yakt Elemanl

kanallnln 10,o k

1995 HEll tjretken Realdör K6zas/.J

1991 TsurU ]a Reaktörde 35 Maruz KaIdl

1997

Tol9o Eleldrik Firmaslna Ajt Bir Başka Reaktörd€ Radyasyon

5lzlnt§l ana Geldi

l eeJrolvollanonva 
I 

neıtto,, Soguuna Pompas,n,n aozul,Tnsı Sonucunda 
lr imura/Japonya lnaoyasyon sizıntısı ııeyaana Geldi, 49 lşçiyükek i

I Raoasyona Maruz Kaldl. 31o Bin Kişi Evleİnden Dlşan l

|ql<anlnıaaı. l

ıççs I volsung/G. Kor€ Tıc iiıvük"l

NRx chalk River/Kanada D€n€nı€ Reaktörü Erjm€si lnfilak

E8R 1 ldaho Faals/ABD

Rock Flats /coloradc,/A8D

640 Mw Kaynar su|u Reaktor. Biryük€k Bdslnç süböpınln

Askeri Deneme Reak. Paüama, 3

400 Mw Gaz utmall R. Klsmi

ktif Buhar ka (1050 ton)

5L1 ldaho Fa||VABD

Vinca/yugo5lavya

1961

1969 Erimesi

lü ma

\gue8ass€ry'AlrrEnya

st, LaurenvFransa

Enrjco termi /ABD1966

Tsuruga- 1/Japonya 340 Mv Xaynar su Realdöİü. Bir Boru Hattrnda sEnt], 37
|§(i Radyasyom ttaruz Kaldl,

1917 8ohunice A-llslovalva

Realdöni kazasl

Ç€mobil4/Ukaynd

Hamm Federal Almanya

Monju

9000 Çelik Varil lçinde Bekletilen Atlldarda sızlnfi Meydanö
Geldi,

To]ryo/Japonya uranwm zenqinlQtirme Laboratuönnda yanqın Çlkt]

6
Ra4asyona t{aruz IGldl.

İ{ÜKIEER SANTRAL KAZALARİ

L!9!]-
,t957 *

Realdörde Patama.

Nüklcer Kaza.

1958

lscioldü.

1919

,|975

1915 Leningrad"1/ sscB

1918 8runsbüttel/AlrrEnyd 770 Mw Kayndr su Reaktörü. Bir 8uhar Hdttln|n Kopmdsl.

1,5tr0l1 Bc Radyasyon sElntlg,

1986

19ü
1987

Mihama-9 .'aponya

1992 sosnowy Bor/Rusya

1991 Tokd imura/Japonya

1991 Tokyo/Japonya

l

1999
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Ulkemizde nükleer enerji santralı konusu ilk olarak 197O'li yllann ba-

şnda gündem€ gelmiş Ve 1976 yıhnda Akkııy.ı için yer lisansl onayl
ahnmıştı. Geçen 35 ylhk süre içerinde nükle€r lobilerin santral kuıma
girişimleri dönem dönem yoğunlaşrak d6/am etmiş Ve bilim insanla-

rınıry meslek odalannın, çevre kuruluşlannln hakh itirazları ile iktidarlar
g€ri adım atmak zorunda kalmışlardı.

Hatır|anacağı gibi 1995 ylında, deyim yedndc|se durup dururkeo
"Nükleer santral kuİmazsak 9 yl içinde karanİkta kalacağz" söylem-
leriy|e nükleer lobi pratikte ilk girişimlerini yapmış ve Akkuyu'ya nükle-

€r santral kurmaya yönelik ihalenin 15 Ekim 1999'da sonlandırılacağı
açlklanmlşü. Halkmıza dönük sistemli yanlış yönlendirme çabalannln
birdevamı olaraÇ çok gıivenli olduğu söy'en€n nükleer enerji santral-

lanna yönelik "bekl€nmedik' bir şey olmuş ve Japonya'da Takaimura

rağasyon kazas| olmuştu. Bu kazadan sonra giderek artan toplumsal
muhalefet sonucunda bu pğe rafa kald|n|m6t.

Geldiğimiz noktada, AKP Hüküm€ti'nin de geleceğimizi tehdit eden
bu biiyik yanhşa yöneldiği gönilmektedir. Başbakan Recep Tayyip

Erdoğanln Sinop'ta 180O megavatlık nükleer santral kurulması karan

ahndığını açıklaması ve ardından Eneİji Bakanhğl'nln şirketlerle/
lobiler|e görüşmaye başlaması konunun etraflrca t€kar tartlşll-

ması gereğini doğurmuştur.

Tl, ı(ıJER ismüuıııiiır r



ilUKtEER SA]ITRALLARA
iııivıç yoKTuR!
Mevcut hükümetin nükleer santral gerekliliğine ilişkin ortaya koy-
duğu 4 temel argüman da gerçeklerden uzaktır.
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294 570

224 310EMo Ta|ep Tahminleri
(milyar l$/tü)

(mi kwh)
Eneii Bakan|lğt Talep tahminleri

2o2o201520102005

.ü.-
a

i{İklccr Sanlıal l(urma Geıckçcsi-1 )
2020 yılında ülkcmiıdc enerji ihtiya<ı, tüm öı
kaynaklaııınızı kuIIansak dahi karşılanamaracaklır.

Bu aıgüınan doğıu dğildiı. Ülkemizde 1980'lerle birlil(e merkezi
planlama ve kamusal ihtiyaçlara göre enerli politikasl oluşturma anlaylşl
terk edilerek, enerji alanının piyasanın insafına bırakılması hedeflenmiş-
tir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, 1980'lerden itibaren yaptığı talep
tahminlerinin hiçbirisi tutmamlş, yüzde 50'leri aşan sapmalar yaşanmlştlr.

Bunun en yalın ömeği, geçmişte abartlh talep tahminleriyle yapılan alım
garantili doğalgaz anlaşmalan sonucu kamunun milyarlarca dolar zarara
uğratılmış olmasıdır.

Türkiye'nin halihazlrda SANAİLEŞME ve ENEUi planlaması yoktur. Ay-
nca ülke ekonomimizin istikrarslz Ve dlş etkilere açlk olmasl nedeniyle
gelişmiş ülkelerde uygulanan talep tahminlerinin model alınması da her
zaman yanlltıcı olmaktadlr.

Oysa yıllardır Elektrik Mühendisleri Odası'nın talep tahminleri ufak sap-
malar|a devam|l doğru çlkmlştlr. Bu tahminlere bakhrsa Ve ülkemizin öz
kaynaklan doğru ve planlı bir şekilde kullanılırsa 9030 yılında dahi eleKrik
enerjisi talebi kaçılanacak düzeydedi. Öz kaynaklar açısından potansi-
yelimiz; hidroli( kömür, rüzgar, jeotermal, güneş Ve diğer yenilenebilir
enerji kay,ıaklan dikkate alındığında 482 ile 569 milyar kilovatsaattir,

*.

--

197 439

171 275



l{üklceı SantraI l(uıına Gcıckçcsi-2)
Tüıkirc enerjide dışa bağıınlıdıı ğkyse dışa
bağımlılıkta kaynak çcşitlcnıncıinc gidilıncli uc
halihaıııdaki doğalgaıa bağıınlılık aıallılnalıdır.

Bu aıgüınanın kendisi lcallıniyctçiliğin itiıafıdıı. Evct doğal-
gaıa bağıınlılık aıaltılmalıdıı. Ancak Tüıkiyc'nin ycrli kay-
naklaıının 3'lc fi değerlendiıilıneınişken, neden pahalı,
tehlikcli biı teknolo|i çöıüın olaıak 3unulmaktadtı?

Hükümetin veriır.rtne göre bugün yuzde 39 olan öz kayıak oranı-
mız, 901O'da yüzde 29'a, 2O2O'de yüzde 25'e düşecektir. Opa
devamlı wrguladığımız gibi merkezi planlama v€ kamusal bir an-
layışla oluşturulacak Enerji Planlaması ile, şu an kullanmadığımız öz
kaynaklarımız değerlendirilebilir.

. Ülkemiz, nizgar, güneş, jeotermal, biyogaz, hidğen vs.

gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından son derece

şanslıdır. Oysa siyasal iktidarlar bu konuda hiçbir yatınm,

Araştırma-Geliştirme (ARGE) faaliyeti yapmamaktadır.

. Ülkemiz, su potansiyeli açısından önemli bir kaynağa

sahiptir ve 2005 itibariyle sadece yüzde 25.1 'lik bir kısmı

değerlendiri lmektedir.

. Ülkemizde enerji tasamıfu ve verimli|iği konulannda ciddi
bir çalışma ve organizasyon eksikliği vardır. Bilimsel çalış-
malar göstermiştir ki, ülkedeki yüzde 3O'lara varan enerji
tasarrufu potansiyelinin nizde 1 5'lik bölümü hiçbir harcama
gerel<tirmeyen, sadece bilinçlenme ve planlama ile kazanıla-
bilecek bir haldedir,

Ay,ıca resmi rakamlara göre elektrik dağıtım şebekelerindeki ka-
yıp-kaçak oranı yizde 9O'leri bulmaktadır. AKP Hükümeti, aynen
kendinden önceki hükümetler gibi, özelleştirme politikaları ile
enerji sistemlerini piyasanın insafına bırakmıştır ve sonuç o|arak

buralara yapılacak planlı yatırımlarla çok ekonomik bir şekilde
çözülebilecek bu sorun, nükleer santral kurma girişimleriyle derin-
leştirilmektedir.

NUKLEER ENERJİ
TEH Lİ KEtİ Dİ R

yENİLENugİı_İn ENERrİ
cüvgırıioin



Nüklccı Santıal l(uıma Geıekçcsi-3)
Tüıkiye nüklccı teknolo!iye sahip olınalıdıı.

Bu aıgiınan da yanıltı<ı biı argüınandır. Teknoloji sahipliği

çok komplek , pek çok yönü olan bir tartışmadır ve dinamikleri

uluslararası iş bölümü ve hiyerarşi ile belirlenmektedir. Tüm mü-

hendisliği ve teknik detaylannı yurtdışından almak durumunda ka-

lacağımız, deyim yerindeyse göbekt€n ulus aşırı tekellere bağımlı

olacağımız bir proje ile teknoloji sahipliği mümkün değildir. Dahası

"Ulusal lnnovasyon ve ARGE" politikamız olmadan, teknoloji sa-

hipliği bir hayaldir.

Ayrıca, bu ifadeden kast edilen nük|eer silahlara sahip olmalaa,

hem bunun için nükleer enerji santralına ihtiyaç yoktur, hem de
tüm insanlık adına telafi edilemez zararlar doğuracak bir silahlan-

ma ve felaket yoluna ülkemizi sokmaya kimsenin hakkı yoKur.

Nükleer silahlanma insanlığı ve dünyayı yok edebilecek büyük bir
tehdittir. Ayrıca nükleer teknoloji büyük bir gizlilik ve güvenlik

önlemleri altında çalışması gereken, demokrasi ve insan haklannı

ksıtlayıct ve tehdit edici bir teknolojidir.
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l{üklccı §anııal l(urına Gcıekçcıi-4)
l{üklccr cncıii u<uı, tcınlı uc aüırcnlidlı.

. İ{üklccr tcknoıoıı ucuı dğİldİr. Hem kurulum, hem

üretim-işletim hem de gtivenlik maliyetleri çok yütaektir. 35-
40 yllık ekonomik ömür|eri içinde sıkça arıza yapmaktadırlar.

Aynca uzun (ortalama 15-95 yıl) yapım süreleri göz önüne
alındığında acil bir en€rji ihtiyacına çözüm olamazlar.

. HüiIeeı cncril tgınlz uc güucıli dcğildir. Bu nedenle
dünyada pek çok ülke nükleer enerjiyi terk etmektedir. Nük-

le€r santrallar gtj,venlik ve özellikle atık sorununu çözeme-
mişlerdir. Dünyanın henüz hiçbir bölgesinde nükleer aüklann

saklanması için lisanslı bir depolama alanı bulunmamaktadır.

Bu atıklar milyarlarca dolarlık ek maliyet getirmesinin yanln- 7

da, çeweaçısndan çok ciddi bir tehdittir. ,ğ;
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ABD ve AB ülkeleri, atıklar için muazzam paralar harcamakta veya

ahlaksızca başta Hindistan olmak üzere azge|işmiş ülkeleri nükleer

çöplük olarak kul|anmaktadır. Türkıye de bu ülkelerden biridir.

Bütün bunlara ek olarak Türkiye gibi deprem kuşağında o|an, "gü-

venlik kültürü"nün yerleşmediği, siyasal iktidarlann bilim adamlan

ve meslek odalarını hiçe sayar politikalarla günü kurtarmaya ça-
lıştığı bir ülkede nükleer enerji santralleri ekstra tehlike kaynağı

olacaktır.

Tüm dünya ilk yatınm Ve işletim maliyetleri çok nikseÇ 35-40 yl-
lık ekonomik ömürleri boyunca sıkça anza ve güvenlik sorunlan

yaşayan/ atık sorunlanna çözüm bulunamadığı bu pahalı enerji

üretiminden vazgeçerken, deprem kuşağında olan ve Çemobil
kazasında radyosyonlu çaylan, fındıklan sorumsuzca yediren Mar,

mara Depremi'nde, İkitelli'de ve yakın zamanda "hızlı tren" adı

altında yaşanan Pamukova tren faciasında, son olarak Tuzla'da or-

taya çıkan zehirli variller ömeğinde olduğu gibi yonetim ve işletme

kizleri yaşayan Türkiye'de NÜKLEER SANTRAL KURULA^^AZ....
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Sonuç olarak;

Hatada ısrar etmenin anlamı yoktur. Çemobil Faciası'nın 90. yt-

lında AKP Hükümeti'ni bir kez daha uyanyoruz. Nükleer lobinin

dayatmalan ile ülkemiz insanı ve yaşam alanlarımızın tehdit altında

bırakılmasına sessiz kalmayacağız.

Türkiye'nin öz kaynakları kamusal bir hizmet anlayışı ile planlama

kavramı içinde çevreye uyumlu teknolojilere yatınm yapılarak

devreye alındığında Türkiye hiçbir zaman enerjisiz kalmayacaKır.

Önemli olan enerji politikalarında önceliklerin, özelleştirme man-

tığı içinde lMF, Dünya Bankası ve benzeri kuruluşlann direKiflerine
ve dünyada işsiz kalan nükleer lobilerin yeni pazar arayışlarına

göre değil, ülkenin bu alanda ortak aklını ve iradesini yansıtacak

meslek odaları, üniversiteler ve sendikaların çalışmalannı dikkate

alan bir yönetim anlayışı ile belir|enmesidir.

Nükleer enerji dünyada terk edilmektedir ve Türkiye'nin nükleer

enerjiye ihtiyacı yoktur. Bu tamamen nükleer lobilerin daralan

pazar|arına yer açmak ve atıklanna depo bulmak ihtiyacından kay-

naklanmaKadır. Türkiye'yi yeni facialara sürüklemeye ve nükleer

lobilerin pazarı-çöplüğü yapmaya kimsenin hakkı yoktur.
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