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Türkiye’yi Nükleere teslim etmeyeceğiz!
Nükleer enerji santrallerinin, Hükümet tarafından yeniden ülke gündemine
getirildiği şu günlerde düzenlediğimiz basın toplantısıyla Yeşiller olarak ayrı bir
nükleer karşıtı kampanya yürüteceğimizi kamuoyuna duyurduk.
Yeşiller Türkiye Koordinasyonundan Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve Nükleer
Karşıtı Kampanya Politika Sorumlusu Bilge Contepe, Basın-Yayın Koordinatörü
Ender Eren, Genel Koordinatör Kadir Dadan, Program Çalışma Grubu
Koordinatörü Gazihan Çağlar, Yeşiller Türkiye Koordinasyonu Üyesi Enver
Avcı’nın yer aldığı basın toplantısında, kaza nedeniyle hayatını kaybedenler için 10
saniyelik bir saygı duruşundan sonra, Türkiye’nin nükleer enerjiye mahkum olmadığı
vurgulanırken hükümetin alternatif enerji kaynaklarını göz ardı ettiği dile getirildi.
Önceki hükümetlerin uzun tartışmalardan sonra rafa kaldırdığı bir projenin yeniden
gündeme getirilmesinin, enerji gereksinimi ile açıklanamayacağı belirtilirken, enerji
bakanlığındaki yolsuzluklara da dikkat çekildi.
Yanda sunulan basın açıklamasının ardından, aşağıda önsözünü bulacağınız Avrupa
Parlamentosu Yeşiller/EFA Grubu tarafından iki bağımsız uzmana hazırlatılan
Dünya Nükleer Endüstrisinin Durum Raporu 2004’ün Türkçe basımının tanıtımı
yapıldı.
Daha sonra Taksim Postanesine gidilerek Enerji Bakanına nükleer santrallerden
vazgeçmesine yönelik talebin faksı çekildi.

BASIN AÇIKLAMASI
Çernobil Felaketinin 19.yılında Dünya
Nükleerden vazgeçiyor
Biz de Nükleer Belaya bulaşmayalım!
Nükleer santraller dünya ülkelerine tehdit olmaya devam
etmektedir. Almanya 1998 yılında başlattığı programla
Nükleer çağdan çıkmaya karar vermiştir. Almanya ikinci
nükleer santrali devreden çıkarttığı haberini daha dünyaya
yeni lanse etmişken, Türkiye’de iktidarda bulunan AKP
Enerji bakanı, bir değil üç nükleer santralin yapımından söz
etmektedir.Türkiye’de enerji politikalarını hep, yap işlet
cebini doldur mantığıyla, halka rağmen yapmaya çalışan
iktidarlar, yıllarca alternatif enerji kaynakları konusunda
kulaklarını tıkamışlardır!
Şimdi de bu konuda maliyetleri bahane eden hükümetin
hazineden sorumlu bakanı, alternatif enerji kaynaklarının
Türkiye’de gelişmesinin önüne ket vurmaktadır. Kendilerinin
işine yaramayan politikaları tasfiye etme amacıyla davranan
mevcut iktidarının öteki yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır.
Daha Yatağanda radyasyonlu kömürü kullanan Termik
santralın bacasına filtre taktırma becerisi gösteremeyen
hükümet neye hizmet ederek böyle bir işe kalkışmaktadır?
Bizler yaşadığımız coğrafyada Bulgaristan ve Ermenistan’da
nükleer santrallerin mevcudiyetini biliyoruz.Ama ayrıca
biliyoruz ki, komşumuz Yunanistan, İtalya ve Avusturya’da
halkın iradesi ile yapılan referandum neticesinde nükleer
santral yapımından ya da işletmeye alınmasından
vazgeçilmiştir.
Bugüne kadar iktidarları bu konuda uyaran bizler, şunun da
bilinmesini istiyoruz ki; Türkiye’yi Nükleere teslim
etmeyeceğiz!
YEŞİLLER
26 NİSAN 2005

Dünya Nükleer Endüstrisinin Durum Raporu 2004
Nükleer enerji, elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaya başlanmasının ellinci yılında dünya çapında bir çöküşün içinde bulunuyor. İlk ortaya
çıktığında sonsuz enerji kaynağı diye ilan edilen nükleer enerjinin ne kadar pahalı, ne kadar tehlikeli ve ne kadar kontrol edilmesi güç bir enerji üretim
biçimi olduğu kısa zamanda anlaşıldı. 1970’li yıllarda son çıkışını yaşayan nükleer enerji, ekonomik açıdan yarattığı büyük yükün yanısıra ardarda gelen
kazaların ve özellikle de dünyanın en büyük endüstriyel kazası ve çevre felaketi olan Çernobil kazasının ardından tam bir çöküş dönemine girdi. Ne
yazık ki dünyanın nükleerde öncü ülkeleri bile nükleer enerjiden kurtulmaya çalışır ve ardarda kademeli kapatma kararları alırlarken (Almanya, İsveç,
vb.) ülkemizde etkisini sürdürmeye çalışan nükleer lobi yıllardır savundukları aynı gerçekdışı savlarla Türkiye’yi bir kez daha nükleer tehlikenin eşiğine
getirmiş bulunuyor. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu tarafından bağımsız bir komisyona hazırlatılan bu rapor, nükleer enerjinin, nükleer santral
pazarlayan şirketlerin ve onların etkisi altındaki lobilerin ve siyasi çevrelerin iddia ettiği gibi bir canlanma döneminde değil, bir çöküş döneminde
olduğunu, neredeyse bütün dünya ülkelerinin nükleerden vazgeçmeye başladığını rakamlar ve açık belgelerle ortaya koyuyor.
Çernobil felaketinin 19. yılında ortak bir çeviri çalışmasıyla Türkçe’ye kazandırarak yayımladığımız bu raporun, ellerinde nükleer enerjiyi savunmak için
gerçekleri çarpıtmak dışında hiçbir silahları olmayan nükleer yanlılarına karşı en açık bilgi ve belgelerle dolu olduğuna ve son derece güncel verileri
topluma yansıtarak nükleer karşıtı mücadelemize önemli bir destek sunacağına inanıyoruz.
Dünya nükleerden vazgeçerken Türkiye’yi nükleere teslim etmemek için herkesin gücünü ve olanaklarını birleştirmesini, gerçeklerden yana birey ve
çevrelerin bu mücadeleye bir katkı sunmasını diliyoruz.
Web: www.yesiller.org adresinden raporun tamamına erişebilirsiniz.
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Yeni Çernobiller istemiyoruz….
Yeşiller Ankara Grubundan Slayt Gösterisi
Ankara’da Anarres Cafe’de gerçekleşen Yeşiller-Ankara grubunun düzenlediği “Yeni Çernobiller istemiyoruz” etkinliği Dr. Erkan Yurtcu’nun Çernobil
felaketinin ağır bilançosunu gözler önüne serdiği saydam gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından dünden bugüne nükleer karşıtlığının önemi, dünya
nükleer endüstrisinin durumu, hükümetin nükleer konusundaki tavrı, bölgemizdeki silahlanma faaliyetleri ve silahsızlanma konusunda neler
yapılabileceği, ülkenin enerji ihtiyacının sürekli abartılarak anlamsız yatırımlarla dışa bağımlılığın artırıldığı ve haksız kazanç temin edildiği, yenilenebilir
doğa dostu enerji üretim tekniklerinin mümkün olduğu ve bunlara yönelinmesi gerektiği, bakım,doğru yönetim, yalıtım ve tasarruf bilinciyle en az iki
nükleer santral’in sağlayacağı enerjinin tasarruf edilebileceği aynı zamanda patlamanın gerçekleştiği yıllarda siyasetçilerin ve bazı bürokratların yanlış
bilgiler vererek halkı nasıl yanılttığı gibi konularda katılımcılar söz alarak konuştular.
Katılımcılardan ODTÜ Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Gökmen Nükleer’in ülke gündemine yeniden sokulması ve nükleer silah
sahibi olma talebi arasında bir bağlantı olabileceğini ve en önemli karşı duruş noktalarından birinin de bu nokta olması gerektiğini söyledi.
ODTÜ Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İnci Gökmen’de Çernobilden yayılan radyasyonun ülkemizdeki kanser oranındaki değişime
etkilerine ilişkin güvenilir istatistiklerin olmadığının 19 senedir dile getirildiğini, ancak bugüne değin bu konuda ciddi bir girişimde bulunulmamasına
üzüldüğünü , bu konuda gerek bilim insanları, gerek Kanser Araştırma Merkezi’nin duyarlı olmaları gerektiğini, Çernobil kazası ile ilgili bilimsel
çalışmalara ilginin azalmasından yakındı..
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji laboratuvarı çalışanlarından ve Yeşiller-Ankara Grubu ve Enerji Çalışma Grubu üyesi Dr. Erkan Yurtçu
iyonize radyasyonla direkt çalışan röntgen teknisyenleri ile yaptıkları bir çalışmanın sonuçlarını ve çalışmanın iyonize radyasyonun hücresel düzeyde
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin gözlenebilir olduğunu anlattı.
Yeşiller-Ankara grubu koordinatörü Solmaz Karabasa nükleer karşıtı platformun çalışmalarının cılız kaldığını bu konuda daha çok farkındalık
yaratılması gerektiğini söyledi.
Yeşiller-Ankara Grubundan, Yeşiller enerji çalışma grubu koordinatörü
Makine mühendisi Nurdan Bilgin sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjinin
dünyanın geleceği için tek çıkış yolu olduğundan bahsederek, insanın
doğaya uyumlu yaşamayı ve doğayı daha fazla tahrip etmemesi gerektiğini
öğrenmesinin öneminden söz etti.
Toplantı sırasında soru ve katkılar devam etti. Katılımcılardan Türk
Telekom Bilgi İşlem Merkezinde Sistem Çözümleyici olarak çalışan Nuray
Han Çernobil’deki sızıntının devam edip etmediğini, bu konudaki
önlemlerin yeterli olup olmadığını merak ettiğini dile getirdi. Katılımcılardan
ilköğretim öğrencisi Berkay’ın konu ile ilgili çok akıllı saptamaları ve soruları
dikkat çekti. Berkay toplantıda gördüklerini ve konuşulanları arkadaşları ile
paylaşma sözü verdi.
Katılımcılara toplantının sonunda “Yeşiller Nükleere karşıdır çünkü...” başlıklı bildiri, Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu tarafından hazırlanan
“Dünya Nükleer Endüstrisinin Durumu Raporu 2004” basın özeti ve “Çernobil Felaketinin Sonuçları” Basın Özeti dağıtıldı. Etkinlik yaklaşık 2 saat
sürdü. Katılımcılardan olumlu mesajlar alındı.

Yeşiller Kadıköy’de buluştu
19 Nisan Salı günü Aborijin Cafe’de bir araya gelen Kadıköy’deki Yeşiller, bir grup kurmayı kararlaştırdılar. Grubun Koordinatörlüğünü Murat
Selçuk yapacak. Toplantıda Kadir Dadan Türkiye Yeşilleri’nin çalışma ve örgütlenme biçimi hakkında bilgi verdi. Aytaç Tolga Timur’un
kolaylaştırıcılığını yaptığı bölümde Türkiye Yeşilleri’nin 10 İlkesi tartışıldı. Murat Selçuk, “Kıyılar ve Denizlerimiz” başlıklı sunumunda deniz trafiği ve
bölgesel kirlilikler üzerinde durdu ve bu konuda Yeşiller’in bir çalışma yürütmesi üzerine tartışma açtı.
Daha sonra Yeşiller Kadıköy Grubu olarak önümüzdeki dönemde yapılabilecek etkinliklere ilişkin görüşler dile getirildi.
Onbeş günde bir toplanmaya karar veren grup, bundan sonraki toplantısını 3 Mayıs Salı günü gerçekleştirecek.
Antimilitaristlerin ve birçok sivil toplum kuruluşunun eşcinsel, anarşist, vicdani ve total retçi kimlikleriyle
yakından tanıdığı Mehmet Tarhan, 8 Nisan 2005 tarihinde kitap fuarında çalışmak için geldiği İzmir'de
kaldığı otel odasından saat 5'te apar topar göz altına alınarak tutuklandı. Daha sonra Sivas’a götürülen
Tarhan, burada Askeri Hastaneye yatırıldı. Tarhan, kendisine "hak" olarak sunulacak bir “çürük raporu”nu
militer düzenin kendi çürüklüğü olarak gördüğü için reddediyor. Tarhan, bir total retçi. Şiddet içeren,
ölmeyi ve öldürmeyi vaaz eden, tek tipleştiren tüm kurumlara karşı. İnsanları militarize etmeyi, onları
üniformalara sokup kişiliklerine el koymayı, ölme - öldürme aletlerine dönüştürmeyi insanlık suçu olarak
kabul ediyor. Sadece TSK’ya değil herhangi bir devletin ordusuna ya da başka bir aygıtına hiçbir şekilde
hizmet etmeyeceğini söylüyor.
Antimilitaristler, anarşistler, vicdani ve total retçiler, “Mehmet Barışı Seviyor” kampanyasını yürütürken
gelişen bu olay karşısında eylemlikleriyle Tarhan’a destek oluyorlar.
Bizler de Mehmet Tarhan’ın direnişini destekliyor ve bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz.
Ayrıntı için: www.savaskarsitlari.org
“Total retçiyim; militarizme, onun tüm kurumlarına ve onunla içkin olan cinsiyetçilik, ataerki,
heteroseksizm (karşıcinselcilik) gibi hiyerarşik toplum yapılanmalarına karşıyım ve dışında olabilmek
için elimden geleni yapacağımı ret deklarasyonumla taahhüt ettim.”
Mehmet Tarhan, 27 Ekim 2001

