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NÜKLEER KARşıTı PLATFoRM



AKP, e,nerji politikalannda geçmişten bu yana yaşanan yanlışlara bir
yenisini ekleme hazırlığı içind€. Ancak bu defa ya|ılan tercih, eksik ya
da yanlış olarak değil, ülk€miz tarihine düşülmüş kara bir leke olarak
anılacak.

Son aylarda ilkemizde nükleer santral kurma 5irişimleri hız kazanmış
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Akkuyu ve Sinop 6aşta olmak üzere 3
nük|eer santral kurulacağını açıklamlş, Enerji Bakanı Hilmi Güler de şirket-lerle göruşmelere başlamlştlr. Bu uysulamalar, AKP'nin geçmişten ders
almak yerine geleceğimizi tehdit eden daha büyük yanlışlarİ yöneldiğini
göstermektedir.

Meslek odaları, s€ndikalar, başta çewe ve ekoloji alanında duyarlı der-
neklerin içinde yer aldlğl demokratik kitle örgütleri ve bilim insanlarının
önderliğinde Akkuyu'da başlatllan Nükleer Karşltl P|atform, sinop'tan
sonra yeniden Akkuyu'da bir kez daha kararhhkla sesleniyor:

"Dünyada işsiı kalan nükleer lobilqıin kar hırslarına, ço«ık|aıı-ınııın gele«cğini kurban ucımcye«ğiı.''
Şimdi Nükleer santrafu yeniden '' enerli kizi''nin çözümü olarak öne süren
AKP Hükümeti, 35 yldlr karan|ıkta kalma senaryoları ile kamuoyuna söy-

lenen yalanlara rağmen ülkemizin
karanfulda kalmadığını, bundan
sonra da nükleer santral olma-
dan karanlıkta kalınmayacağını
bile bile toplumu kandırmaya
çahşlyor, Ü|kemizde enerji açığı
oluşacağı gerekçesiyle yaratlan
kriz senaryolarıyla bugün nükleer
santrallann yeniden bu topluma
dayatllmaslnl kabul etmiyoruz,

Bu tek yanll bilgilendirme ve kan-
dlrmaca ortaml içerisinde, bilim-
sel veriler ve toplumsal duyarlı-
hklarla har€ket eden kurumlann
bir araya 5elerek oluşturduklan
Nükleer Kaşıtı Platform, üzerine
düşen sorumluluğun biIinciyle
halkımızı aydınlatmak amacıyla
resmi yalanları değil sivil gerçek-
leri sunmak üzere 6u çahşmayl
hazırlamıştır.
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NüKIEER sANTRAI çıIGıNLıĞıNA KARşı
DoĞAyı vE iNsAN vAşAMıNı KARARLıIIİLA

sAvUNAcAK, Üı_rrıuiziı NÜKLEER
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Dünya ve özellikle bölgemazin, küresel sermay€ V€ çok uluslu şirk€tler
tarafından yeniden yapılandınlmasında enerji başat bir konuma yer-
leştkilmiştir.

Günümüzde "sosyal devlet" anlayşı yok edilip tüm kamusal alan,
sermayenin ve piyasanın insafına blraklmaKad|r. Bu amaçla iç hukuk
dahil kurumsal yapılann üzerinden küresel sermayenin silindiri geçiril-
meldedir. Diğer yandan emperyalistler arası pazar paylaşım savaşının
ve enelJi koridorlannın kontrolü amacryla askeri müdahaleler ve sal
dınlar gerçekleştirilmektedir.

Tüm dünyanın, h€r tür|ü kısütlamadan ve toplumsal ensellerden uzak,
tek bir pazar halinde yeniden örgütlenmesi sür€ci, aynı zamanda her
tür|ü yanlış bilgilendirmenin Ve yönlendirm€nin işletildiği bir süreçtir.
Temel kandırmaca, halkn sosyal-kültürel ve ekonomik haklannın yok
edilmesi, talan edilmesi anlamlna gelen ÖzeueŞıiwE ııygulamalan
üzerinde yoğunlaşmaktadlr. Bu ylprat|c| süreç, "ser|c€stleşme" olarak
lanse edİlip, dinamik bir ekonominin ve modem toplumun olmazsa
olmaz koşulu olarak sunulmaldadır. Elektrik alönındaki özelleştirme
uygulamalarryla halkln kandınlmlş olduğu kantlanyla ortada dururken,
bugün nükleer santral girişimiy'e eneiideyeni kandırmacalar deweye
sokulmaldadlr.

Gelişmiş ülkeler en€rjide bağ|mhhk oranını hızla aşğı çekip, yeni ve
yenilenebilir eneqi kaynaklanna yöneliıken, işlevini tamamlamış enerji
teknolojilerini dc geri bırakünlm§ ça/re ülkelere aktarmaktadırlar.
Nükı€er enerji santrallan da bunlardan biridir.

Bugünlerde yeniden gündeme getirilen nükleer santra| kurma
hazırlıklan, ülkemizin "enerji ihtiyacı"ndan kaynakll tartışmalar
olarak ifade edilse de, nükleer enerji santrallan siyasal bir tercih

Gı

olarak dayatılmaktadır.



rürııı ırıııi ırıustı
Nükleer teknoloji, elektrik üretim teknolojilerinden birisidir.
,t 986 Çemobil faciasına kadar sorunsuz ve güvenli olduğu gibi
sorgulanmaz bir bakış hakimken, facia sonunda bu teknoloji
ile ilgili her şeyin bir yanılsama olduğu anlaşıldı, 19lo'lerde
altın çağını yaşayan ve "sayaçsız eneği'' vaatlerryle insanlığı
ve uygarlığı kurtaracağı söylenen nükleer teknolojiden bugün
insanlık kurtulma mücadelesi veiyor.
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ıüwrıü[rııırnıi
srrrıAırrtrxDrx uııcıçin

. l(anada ucAncıikado l978, Alınanya'da 198l yılııdan
bu yana nükhıı ıantrd sipaıişi ,olı
. Fıansa 1997 Yılından itibaıcn !0't0 yılına kadar ıiilccı
pıoğıamını aıloya aldı

. Anİfuİy. tıpıını l97t yılında bııcn zwcnıcndoİİ ilükleeı
saıtrılhl releıandum sonu«u iiç çalışıııınadan kapaltı

. nllplıl.f'd. Batan i{üiIceı sanııali yapılan binleıcc
ınğüeıdtıli} hatası uc güueılii ıcdcniyIc işlaınele alın-
ınadı

. Bıııilyı ,ıpınıı bitnekıe claı iiinci santıalindcn uG

1.1 milyaı dolır hıı<ıdığı üçüııcü niklccr sanlıaliıden
uaıgcçti

. İsucç 1980 yılında yapıIıı ııiııanduıı sonugunda lOt0
yılında eHırılğn 1fodc 46'ıııı cldc a$ği ıüın nüklcgı sant-

ıallcılni iıpıtnı iıran ıldı
. İlaip kııın l987'dc rapılın rcfeıanduın sonu«u nüklecı
creıii saılıalbıtıden ıııgcçli ue yiıdc 70 bllılş chr
ilcıtalto dl casiıc dahil ıl ıüileeı santıalini kapıüı
. Alınaılı lrrfdc bıııİık silR-too İaıtaİ 3.ilİ.ıinı Ue

Hanau liOI tesiıinl hÇ işlcrıncdcn irpaltı
. İspaıya 198/D ptında lüıdc 9l'si litiıileıı lcıoniı l-!
ve Yaldccaballcrcs 1-1 saıtralleıini lapattı
. ABD 1984 yılında bihİş oıaı Shcrchaın ı€ıtı.lını işıeı-
ıncyc aıınadan kapaltl

. Daniınaıta, Yunanistan, İılında, üikscınbuıg Auustuıya
rg Porkkiı encıii üıelimleıi için nüilccı ldüclcliri kıt-
IaıınıyoıIaı

*Ilcdci İlül,kğ 5an0.1leıe l{aııı/ Aril llüııı.llİll0l t|cktil İtülnndklcıl odırı

,

\



ilul(LEER sAilTRAL KAZALARı
"Bugüne kadar bilebildiğimiz nükleer santral kazalannın bir
böliimü. Çernobil'e kadar olan 400 kazanın daha gizlendiği
ortaya çlkanlmlştlr."

D€n€m€ Reaktörü. Çekird€ğin Aşn lslnrTüasl. 6 Bilim Adaml
Manjz KaIdı 1,i oldü,

340 Mv Kaynar su Realdörü. Bk Boru Hattnda §zlntl, 37
iRa t ianız xaldl

770 Mw Kaynar su Reaktöni, Bir 8uhar Hattlnn Kopmasl
1.5*10l1 Ra slz,ntl5ı

Reakörü kazası

900 Mv Gaz soğlJtrnall Reaktör Tüöin 8ölrı€sind€ Gaz
Patlam8$.

Tsu utma sisteminden sızlrtı.

ıme Laboratuannda ya n

Reakör, sogutına Pompaslnın Bozulnıası sonucunda
Ka ldl

b

195Q NRx chölk Rir€I/dia loercme neaıtonlEıiroel ııinıesı nfilak,

1955 EBR 1, ldaho ta6lyA8D Hlzll uretken Den€me Re6k, K§mi Cekjrdek Efim€si

1951 i Rock Rat /colorado/ABD Reaktörde patlama l
,|957* Mndscale-1/lrıgiltere Askeri Amaçt R€nktör yangın, 1.5*1015 Bg Radyasyon

Kaçğl.
1958 uralhr bölcesiAscB Nüklccİ (aza l
1958 Vincarwoslavya

1961 sL 1, ldaho FallyABD iAskeri D€n€me Reak. Paüama. 3 l§ci o|dü
1966 Enrico F?rmi /ABD HEİ ur€üen, D€fıern€ Rea|doni, (ehrdek Erim€si

1969 st. Laurentfransa i400 Mw Gaz soğt]tmat R. ksmi c€kird€k aim€si
wueügass€İVAlmanya 640 Mv (ayİıar sulu Reaktör. Biİ yü|§€k Baslrıç sübapnln

ÇaI6mamdsı, Radyoaktif Buhar Kaçağl. (1050 ton).

Tsurusa-l /Japorrya

380 MV Bölnçll su soğuünah R. ksmi Çekirdek Eİim€si,

5.5*10|ö 8g Radya§yon sE|ntısl.
Leningrad-1/ sscB

j 8ohunjce A- l,§lovalrya @
I 4 

* 
1 01r Bs Radyasyon sEEıtsl.

1919

1975

11978 lBrun§bifüeyA|manya

1919 880 Mv Basnçh sU R€ak. Çehrd€k Eİmesi, 5*101' Bg Asil
Gaz t€ 6*1011 89 bot-l31 Kacng.

ıhree Mil6 |sland/4jsA

i1981 ]lsuruggiaponyu i Nükleer sankal K6za§l

1983 Ra-9 Buen€s Aiİes

i 1986
| 
1000 Mw BasrEi su soğutİna Grafit Reak. Güç Paüama,

iyangn. yakıtn % 70'i Duly6y6 layldı.
1986 fX jmm reaerİl ılrııarıva Nüldeer Reaktör (azast

1981

1989 lstanbul (€kmece Ara§ürma Rea )yarı_qln (1 .5 saatte
,l989

l Vand€llos-1/lspanya 480 MV Gaz sdutrnall Realcör. yangn

1 99 1 Mihama-9 Japony8 500 Mv 86lrıçİ su Reaktöd. Bir 8oru Hattnln Kopfrıasl
Rödyoaldif Buhör Naçağ,

1 999 sosnowy Bor/Rusya
,l 000 Mw Baslnçll su s€uğnaİ Reakt& Biı yakt Elenıanl

Kanahnln (opnı8sl, 10]0 Bc K6çsk.

1995 Monju Hlz|l Uretİen RanKör Kazasy'-Japonya

] 1995

Tsuruga/Japonya ReaKöİd€ Çal§an 35 l§çi Rftly6yona ilaruz Köldl

ToknİmurE/.'aporya 9000 Çelik Varil
G€ldi.

B€kletil€n Atıklarda slzırıtı M€ydana

Tolyolaponyö ITokrc addft Fi.mdsın8 Ait 8iİ Bğıa İ€döld€ Rad}a§rcrl

l sEıntg İlq,danö Geldi.

Tolqoraponya

Radyaşon İznu$ Meydana Geldi. 49 l§çi yülc.k
Radyasyona i,,laruz Naldl, 310 Bin KişiEüerind€n Dşan

kanlmadl

Kore

Tokaimuİa/Japonya

1999

1991

1991

1998

1999

92 yül§ek a Maruz Kaldı

1915

1917

Çemob|l 4^Jkayna

Trawsfynydd4ngiltere

Sc

,l991

ryo/JaDonya

1997
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NüKLEER KARŞlTl PLATFoRM

xüxı-een SANTRALLER:

ıll(ı Eı{ERJi sEnÜUEııi
Ülkemizde nükleer enerji santrah konusu ilk olarak 1970'li yllann ba-

şında gündeme gelmiş ve 1976 yılında Akkuyu için yer lisansı onay
allnm|şfu. Geçen 35 ylhk süre içertnde nükleer lobilerin santral kurma

girişimleri dönem dön€m yoğunlaşarak devam etmiş ve bilim insanla-

nnın, meslek odalannın, çevr€ kuruluşlarının hakh itirazları ile iktidar|ar
geri ad|m atmak zorunda kalmışlardı.

Hatırlanacağı gibi 1995 yılında, deyim yeindeytr, durup dururken,
"Nükleer santral kurmazsak 9 yl içind€ karanhlda kalacağız" söylem-

leriyle nükleer lobi pratikte ilk girişimlerini yapmış ve Akkuyu'ya nükle-

er santral kurmaya yönelik ihalenin 15 Ekim 1999'da sonlandınlacağı

açlklanmlşt. Halkımıza dönük sistemli yanhş yönlendirme çabalannın
bir devamı olara( çok güvenli olduğu söylenen nükleer enerji santral-

lanna yönelik "beklenmedik" bir şey olmuş ve Japonya'da Takaimura

radyasyon kazasl olmuştu. Bu kazadan sonra giderek artan toplumsal
muhalefet sonucunda bu proje rafa kaldınlmıştı.

Geldiğimiz noktad4 AKP Hükümeti'nin de çleceğimizi tehdit eden
bu büyük yanhşa yöneldiği görülmektedir. Başbakan Recep Tayyip

Erdoğan'ın sinop'ta 1800 megavathk nükleer santral kurulması karan

alındığını açıldaması ve ardından Enerji Bakaniğı'nın şi*.ülerle/
lobileİle görüşmey€ başlamasl konunun €trafllca tekar tartlşıl-

maı gereğini doğurmuştur.



ı{ul[EER SAilTRALLARA
ixrivıç yoKTuR!
Mevcut hüklmetin nükleer santral gerekliliğine ilişkin ortaya koy-
duğu 4 temel argüman da gerçeklerden uzaktır.

7
-

İ

ı

il Ei
*= t5 *,

' |-:;,l
-

z_,- . iiB- t
Nüklccr Santıal Kurına Gcıckçcsi-1)
1020 yı|ında ülkeıniıdc eneıji ihıiyacı, tüm öz
kaynaklarınızı kul!ansak dahi kaışılanamaıacaklır.

Bu aıgüman doğru değildiı Ülkemizde 19$O'lerle birlikte merkezi
planlama ve kamusal ihtiyaçlara 3öre eneği politikası oluşturma anlayışı
lerk edilerek, enerji alanının piyasanın insafına bırakılması hedeflenmiş-
tir.

Enerji ve Tabii Kayııaklar Bakanılğİ'nln, 1980'lerden itibaren yaptlğI talep
tahminlerinin hiçbirisi tutmam|ş yüzde 50'leri aşan sapmalar yaşanmlştlr.

Bunun en yalın ömeği, geçmişte abarhh talep tahminleriyle yapıİan alım
gafantili doğalgaz anlaşmalan sonucu kamunun mi|yarlarca dolar zarara
Uğratlmış olmasıdır.

Tü*iye'nin halihazırda SANAyİIİŞME ve ENERJi planlamasl yoKur. Ay-
rıca ülke ekonomimizin istikrarsız ve dış etkilere açık olması nedeniyle
gelişmiş ülkelerde uygulanan talep tahminlerinin mode| alınması da her
zaman yanıltıcı olmaktadlr.

oysa yllardlr EleKrik Mühendisleri Odası'nın talep tahminleri ufak sap-
malarla devamh doğru çıkmıştır. Bu tahminlere bakhrsa ve ülkemizin öz
kaynakları doğru ve plani bir şekilde kullanılına 9030 ylında dahi elektrik
enerjisi talebi kaqılanacak düzeydedir. Öz kaynaklar açısından potansi-
yelimiz; hidrolilç komür, ruzgar, jeotermal, güneş ve diğer yenilenebilir
enerji kaynaklan dikkate alındığında 482 ile 569 milyar kiloyatsaattir.

EüiEi|-|ril
197 294 432

ıl
8

EMo Talep Tahminleri
kvvh)

Enerji Bakanhğl Talep tahminl€ri
lovh)

zoao2015

224

Eıdr

570

171 975 310



Nikteeı Sanlıal l(uıma Gcıekçesi-2)
Türkiyc cneıİidc dışa bağımlıdır. Öylcyse dışa

bağıınlı!ıkıa kaynak çcşitlcnıncJlne gidilncli ve

halihaıırdaki doğalgaıa bağımlılık aıaltılmalıdır,

Bu aıgünıanın kcndiıi lcslimiyclçiliğin itiıafıdıı Eııa doğal,

gaıa bağınlılık aıaltılmalıdır. An«ak Türkiyc'nin yerli kay,

naklaıının 3'tc 1 'i dcğeılcndiritncmişkcn, ncdcn pahalı,

tchlikcli biı tcknolojl çözüm olarak sunulmaktadır?

Hükümetin verilerine göre bugün yuzde 39 olan öz kaynak oranı-

mız, 9O1 o'da yüzde 99' a, 2020' de yüzde 25' e düşecektir, oysa

devamlı wrguladığımız gibi merkezi planlama ve kamusal bir an-

layışla oluşturulacak Enerji Planlaması ile, şu an kullanmadığımız öz

kaynaklarımız değerlendirilebilir.

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

gibi yenilenebilir eneli kaynakları açısından son derece

şanslıdır. Oysa siyasal iktidarlar bu konuda hiçbir yatınm,

Araştırma-Geliştirme (ARGE) faaliyeti yapmamaKadır,

. Ülkemiz, su potansiyeli açısından önemli bir kaynağa

sahiptir ve 2005 itibariyle sadece yüzde 25,1'lik bir kısmı

değerlendirilmeKedir.

. Ülkemizde enerji tasamıfu ve verimliliği konularında ciddi

bir çalışma ve organizasyon eksikliği vardır, Bilimse| çalış-

malar göstermiştir ki, ülkedeki yüzde 3O'lara varan enerji

tasanufu potansiyelinin yüzde 1S'lik bölümü hiçbir harcama

gerektirmeyen, sadece bilinçlenme ve planlama ile kazanıla-

bilecek bir haldedir.

Ayrıca resmi rakamlara söre eleldrik dağıtım şebekelerindeki ka-

yıp-kaçak oranı yüzde 90'leri bulmaKadır, AKP Hükümeti, aynen

kendinden önceki hükümetler gibi, özelleştirme politikaları ile

enerji sistemlerini piyasanın insafına bırakmıştır ve sonuç olarak

buralara yapılacak planlı yatınmlarla çok ekonomik bir şekilde

çözülebilecek bu sorun, nükleer santral kurma girişimleriyle derin,

leştiilmektedir.

ırÜrı_Ern ENERrİ
TEHLıKEı_ioin

yENiLENrnİı_İn ENERrİ
cüvrırı-ioin

ı



ilüklccr Santıal !(urına Gcrckçcsi-3)
Türkiyc nüklccı lcknolojiyc sahip olınalıdır.

8u aıgüman da yanıltı<ı biı aıgümandır. Tekno|oji sahipliği
çok kompleks , pek çok yönü olan bir tartışmadır ve dinamikleri
uluslararası iş bölümü ve hiyerarşi ile belirlenmektedir. Tüm mü-
hendisliği ve teknik detaylannı yuıtdışından almak durumunda ka-
lacağımız, deyim yerindeyse göbeKen ulus aşırı tekellere bağımlı
olacağımız bir pğe ile teknoloji sahipiiği mümkün değildir. Dahası
"Ulusal İnnovasyon ve ARGE" politikamız olmadan, teknoloji sa-
hipliği bir hayaldir.

Ayrıca, bu ifadeden kast edilen nükleer silahlara sahip olmaksa,
hem bunun için nükleer enerji santralına ihtiyaç yoktur, hem de
tüm insanlık adına te|afi edilemez zararlar doğuracak bir silahlan-
ma ve felaket yoluna ü|kemizi sokmaya kimsenin hakkı yo|«ur.

Nükleer silahlanma insanlığı ve dünyayı yok edebilecek büyük bir
tehdittir. Ayrıca nükleer teknoloji büyük bir giz|ilik ve güvenlik
önlemleri altında çahşması gereken, demokasi ve insan haklarını
kısıtlayıcı Ve tehdit edici bir teknolojidir.

*ntxffi*
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Iülılccı Santıet ltuıına 6creiçcıi-C)
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. Xüklecr ıeknoloji u<uı değildiı. Hem kurulum, hem
üretim-işletim hem de gtivenlik maliyetlei çok yüksektir. 35-
40 ylhk ekonomik ömür|eri içinde sıkça anza yapmaktadırlar.
Aynca uzun (ortalama 15-25 yl) yapım süreleri göz önüne
aiındığında acil bir enerji ihtiyacına çözüm o|amazlar.

. Nüklecı cneıji teıniı ve güvcnli dğildir. Bu nedenle
dünyada pek çok ülke nükleer enerjiyi teı4( etmektedir. Nük-
leer santrallar güvenlik ve özellikle atık sorununu çözeme-
mişlerdir. Dünyanın henüz hiçbir böl5esinde nükleer afuklann
saklanması için lisanslı bir depolama alanı bulunmamaktadç.,...
Bu atıklar milyarlarca dolarlık ek maliyet getirmesinin y
da, çewe açlslndan çok ciddi bir tehdittir. ,,sJ
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ABD ve AB ülkeleri, atıklar için muazzam paralar harcamakta veya
ahlaksızca başta Hindistan olmak üzere azgelişmiş ülkeleri nükleer

çiıplük olarak kullanmaKadır. Türkiye de bu ülkelerden biridir.

Bütün bunlara ek olarak Türkiye gibi deprem kuşğında olan, "gü-

venlik kültürü"nün yerleşmediği, siyasal iKidarlann bilim adamlan
ve meslek oda|annı hiçe sayar politikalarla günü kurtarmaya ça-
lıştığı bir ülkede nükleer enerji santralleri ekstra tehlike kaynağı
olacaktır.

Tüm dünya ilk yatınm ve işletim maliyetleri çok yükse( 35-40 yl-
lık ekonomik ömürleri boyunca sıkça anza ve güvenlik sorunlan
yaFyan, atık sorunlanna çözüm bulunamadığı bu pahalı enerji
üretiminden vazgeçerken, deprem kuşağında olan ve Çemobil
kazasında rağosyonlu çay|an, 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 yönetim ve işletme
kizleri yaşayan Türkiye'de NÜKI"EER SANTRAL KURULA^^AZ., ..
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xürııın ıxınıi ınĞıııııoıR
Sonuç olara(

Hatada ısrar etmenin anlamı yoktur. Çemobil Faciası'nın 20. y-
lında AKP Hükümeti'ni bir kez daha uyanyoruz. Nükleer lobinin

dayatmaları ile ülkemiz insanı ve yaşam alanlarımızın tehdit altında

bırakılmasına sessiz kalmayacağız.

Türkiye'nin öz kayıakları kamusal bir hizmet anlayşı ile planlama

kavramı içinde çeyreye uyımlu teknolojilere yatırım yapılarak

devreye alındığında Türkiye hiçbir zaman eneqisiz kalmayacakbr.

Önemli olan eneıji politikalarında önceliklerin, özelleştirme man-

tığı içinde lMF, Dünya Bankası ve benzeri kuruluşlann direktiflerine

ve dünyada işsiz kalan nükleer lobilerin yeni pazar arayışlarına

göre değil, ülkenin bu alanda ortak aklını ve iradesini yanstacak

meslek oda|an, üniversiteler ve sendikalann çalışmalannı dikkate

alan bir yönetim anlayışı ile belirlenmesidir.

Nükleer enerji dünyada terk edilmektedir ve Türkiye'nin nükleer

enerjiye ihtiyacı yoktur. Bu tamamen nük|eer lobilerin daralan

pazarlarına yer açmak ve atıklanna depo bulmak ihtiyacından kay-

naklanmaktadır. Türkiye'yi yeni facialara süniklemeye ve nükleer

lobilerin pazan-çöplüğü yapmaya kimsenin hakkı yoldur.
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TALEP uc O]ılERl tERltıllz
. ilüklccr cncrJi saıtralı çalışııalarına dcrhal
ıon ııcıil ınelidir.

. Encrji atınındekİ Öz:uışinrı polİtika-
Iaıından uaz3cçilmcli; mcıkeıi pl,ınlarna ue
kaınuıal biı anlayışta alan ycnidcn yapılanına-
lıdır. 20 yıldıı ihmaI cdilcn uc kadcrinc tcrk
cdilcn kaınu kuıumlarına yatının yapılmalı,
üıaim, ilctiın uc dağıtınıda boıulan ıncrkczi
yapı yeniden oıuştuİuıınaııdır.

. Tüıkiyc'nin oldukça zcngin olduğu ıiıgaı,
gincş, jcotcıınal, biyokütlc, hidıojcn gibi yeni
uc ycniIcnebili ı encıii kaynakIaıına daiı araş-
tııma-gcliştirmc çalışmaIarı, pıojc uc yatııım-
laı için kaynak ayrılmalıdıı.

. Encıli ta3aııufu vc veıimliIiği alanlarında
biIimscl çaIışmaIarla dcstcklcncn meıkezi
pıoicleı gcliştiıilmclidir. Yinc bu çcıçcucdc
clcktrik dağıtım şcbekclcrindeki kayıp-kaçak
oranı, yüzdc 00'lcıdeı OECD scuiyelcıi olan
oıtaIama yüıdc 6'laıa çckiIme Iidiı.


