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Diinyan,n ene iile başı deilte!...
Ancak bizin hen ene i hen de bunu yEnlendircn ilgililerle başınız derııe!...

.. Nijkleer enerji hava kirletmeden, dijnyadaki yaşamı yok edecek bir tehlikedir.
Ustelik bu tehlikenin aftük, sadece bir kaza sonucu oluşmadığı da bir gerçektir.

Badyasyon gerçeğini 1970'lerde anlayabilen insanoğlu, bundan uzak kalabilmek için
büyük çabalara girdi. Bugün, düşük dozun bile çok tehlikeli olduğu biliniyor. Sürekli
aldatıldığınızı da, biliyoruz artık. Kuşağınız, bu santralların radyoaktif atıklannı nasıl
yok edaceğini, bu pisliği nasıl tenizleyeceğini bilenemekte...

Çernobil kazasından sonra zorunlu olarak açüklanan raporlar, nükleer santrallann
güvenilir olanayacağınü kanütlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 105
santralın raplorlan ürkütücüdür, Bu santrallann 2s'inin acilen devreden çıknası
ge rekl i li ğ i belgelen n i Şti r.

Nükleer santrala Sahip çoğu ülkeler 2000'liyüllara kadar Santrallarü kapatna karannı
alırken, nükleer enerji düşüncesinden tamamen Vazgeçen ülkelerin SayıSü da
aıtnakta.

Heh S1runlan çöZülemeyen, diğer enerji üretim sistenlerine göre çok lüks ve
pahalü, oldukça riskli bir sistem olan nükleer enerji üretimine ülkemizde hiç ihtiyaç
y1ktur. Zaten dünya da bu bendan kurtufuaya çalışıyor,

Bizde ise politikacılannın her konuda rantla tanışnasıyla başlayan yanlış
uygulamalar, enerji konusunda da sürdürülnek isteniyor. Verdikleri kararlarla iJlkeyi
zarara uğratanlar, bir gün mutlaka hesap vereceklerini artük bilsinler.

Slatı ne olursa olsun, hiç kinsenin tezgahlanan 7 nükleer santral için ülkenizi 200
milyar dolan aşan bir riske sokması affedilecek bir yanlışlık 0lamaz (işletne s[jresi,
giderleri ile bir nükleer Santralü 30 milyar dolann üzerinde bir yüktü0,

Heniiz özkaynak tüketiminin %25'lerine ulaşnam$ olan tjlkemizde dışa bağınlı
enerji türü aranmamalıdır. Gereksinin duyulan enerji, fosil yakt ve nükleer güç
yerine yenilenebilen kaynaklardan Sağlanmalıdır. "Enerii politikası bu olmalüdır".

Enerii üretimi bol, yenilenebilir, ucuz, güvenilir, temiz, çevreci, milli ve geleceği
düşünen tljrde olnalüdür. Enerji tijketini ise akılcü olnalı, bilinç tüketimin her
noktasünda yer almalıdür, (Sanayi kuruluşlannın, kullandüğünız araç Ve gereçlerin
hizmet kalitesi geliştirilmeli, daha az yakl ve elektrik enerjisi tüketenler çevreci
olanlar zorunluluk haline getirilmelidir.) Tasarruf ve verinlilik için teşvik öneri
projeleri geliştirilnelidir. Bu projeyi uygulayabilecek bilgili kadrolar acilen
oluşturulmalı ve bu kadrolar. için sijrekli eğitim çalışmalan başlatılmalıdır.
POLlTlKAcl BuNLABDAiı ELINı çEKMEL|DlB.
Bu kadro l a rda göreu ya pan l a.ra. seslen iyoru m :

"LUTFEN AKlLCl, BlLalLl, BlLlMSEL, aEBÇEKÇl VE DUBUST 0LAL|M." Doğrulan
polilikacının istek ve baskıla na göre değişıirmeyelin.
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Sağlıklı incelemeler ülkemizin hidrolik pOtansiyelinin planlanabilen dönemlerin çOk
ötesine kadar, ihtiyaca yeterli olduğunu göstermektedir. Aynca tüm dünyanın hızla
üzerine gittiği güneş, rüzgar, biyogaz, biyonas, jeotermal, dalga enerjisi,
otoprodijktivite, üsü yalütımlan konbinasyon sistemleri ülkenizde de 30 yıl gecikne
ile de olsa derhal gündene getirilmelidir. Yenilenebilir enerjilere geçilmesiyle,
gelecek nesillere de dünyamızı kullanna imkanı sağlanmış olacaktır.

Tümilyle dışa bağımlı, teknoafet sonuçlar yaratabilecek ve bu Sonuçlan önleme
olanağı hiç olmayan ülkenizin bu tip enerji modeline ve aray§na hiç ihtiçyacı
yoktur. Bu arayış dış teşvikçiler, iç işbirlikçilerinden ve bunlann yanıltücülıklanndan

kaynaklannaktadır.
Dijnya ülkeleri bu işlerden vazgeçerken batılünn, refahü için ülkemiz bU riske

Sürijklennemelidir. Türkiye'ye kurulnak istenilen nükleer Santrallar yalnızca onlara
iş sahası olacaktır. 1990'lı yıllarün başında diğer ülkelerde nükleer Santral yapmü
%1'lerin altına düŞtü. Nükleer Santralü Savunmaya çalışan sözde bilim adanlan,
1975'te Anerika BirleŞik Devletleri eski Başkanı Caıİer'a verilen 2300 profesör
inzalı (11'i Nobel ödültj almış fizikçinin de bulunduğu) bildiriyi neden gEzardı
ediyorlar? 1rada, "bundan böyle Anerika Birleşik Devletlerinde nükleer enerjiden
elektrik enerjisi üretmenelidir" diye yazıyordu. Sizler nükleer enerjiyi onlann
kitaplannı ezberleyerek öğrenmeye çalıştığınız için mi daha iyi biliyorsunuz?,..

"Yaptü da yanüna kar kaldı!.,," geleneği tarihe kanşnak üZeredir. lnsanlannüz, bize
bu santrallan sOkuşturmaya çalışan ülkelerin kendi insanlarına sağladıklan;

- Bilgilenme hakkı
- katılna hakkı
- Başvuru hakkı
- kirlenmeden ajnceki ve sonraki haklar
- Tepki hakkı
- Yurttaş karanna başvuru
- Çevre için yasalara başVurabilme
- Kirletilmeden devleti ve yapıncıyı zlrunlu tutan tazminat haklan gibi hukuksal

güVenceler ergeç elde edeceklerdir. Ve de geçmiŞin hesabı da bu kurallara göre
elbette sOrulacaktr.

Sonuç olarak, bir kez daha vurguluyorum. Enerji üretimi; bzl, ucuz, güvenilir,

temiz, çevreci ve milli olna temel özelliklerini taşünalüdür,

Bugün[ın vasütalü vergi kaynağı olarak kullanılnası nedeniyle pahalı enerjili
[jlkemizin yannün bol, ucuz ve teniz enerjili olmag dileğiyle,..

"BlLENLEBl NAMUsLU, NAMUSLULAB| BlLEN oLMUŞ" ve bu konulardaki Iün
yanlışlıkla gidermiş, Iertleilni gelişniş ülke insanlannın koşullarına ulaşıırnüş
bir TUBKIYE EzleniYle"' 

ünal ERD,ĞAN
Elk. Yük. Mühendisi
T.[4.[,4.0.B. Ve Dünya Enerji
KonseyiT.lM, Komitesi
Ydnetim (urulu Üyesi
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l{iikleer santral kazaları
l952 NRX Cholk River/Konodo
l955 EBR!, ldoho Folls/ABD
l957 Rock Flois/Golorodo/A8D
l957' Windscole -l /İngiltere

Dcııeme Reoklöıii Çckirdçk Eıimcıi, iııfilok.
H.zt Ür€*erı Dcııomı iıok. Kıımi Çıkiıdck Eıimeıi.
Rooklöı,dc Pqlbmo.
&kei Amoçlı tcqklör Yongın, 1.5ılOl5 8q
RqdyoJyon Kğçoğı.
Nükleeı Kqzq.
Deneme Reolıdiiıü. Çckirdcğin Aşln lıınmoıı
6 Bilim Adomı Rcdyoıyono iloruz Kcldı, l'i öldü.
Alkeri Dengmc R.ok. Pctlcmq. 3 İşçi öldü.
Hızlı-Üıerken, Denemo Roaktöıll. Çekirdak Erimcsl
/lOO 

'ülW 
Gaz §oğulmolı R. Kıımi Çckirdck Eıimegi.

6ıı0 
'rlw 

Koynqİ sulu Reoktöı. Blr Yükıck Bcıınç
§übopının Çohşmomoı1 Rodyookıif Buhoı (oçoğı
(lO5O Tonl.
3/ıo 

'İw 
Koynoİ §u Rıoİıiİriİ. ıİr Boru Hoirndo

9zınıı, 37 İxi RqdFıyono iioruı Koldı
38O 

'rtW 
Bormçh §u §oğümoi lL Kıımi Çckiıdck

EriıtBJi, 5.5ıt016 lq Rodyoıııpn Kqçoğı.
ıoo 

'İw 
Goz §oğulmolı Rcoktltr. Çokiıdığin Aşın

tsınmoı 4xlO!2 Bq nodyqırcn SEınhıL
Zro ılw Kqyno. su Rcoki&iİ. .ir Buhor Hqltnm
Kopmoıı l.5ılOla !q Rodyoıyoıı §ıznftıı
88o MW Bosınçlı 5u Rıok. Çc<İıdok Eıimcıi,
5xıol7 Bq Aril Got rc 6xtoll ıq lyoİ-l3l Koçqğl.
Nükleeı Scnıtql (czqıı.
Ararhrrnq Reqkıİir Kctqıl.
l0oo Mw Bqslnçh su soğutmqll Grqfiİ Rrok. Güç
Po qmo, Yğngın Yoknn 1"7O'i Dünyoyo Yoyıldı.
Nükleeİ Reokiti, Koıo.|.
2OO iltW Goı Soğutmqlı Reoktöı Türbin
Biilmesinde Goz Pqtlqmoıı.
Arcrhİmo neoktöİii Yqngln
( 1.5 sooİr9 söndüİiıldüı.
48o 

'ıw 
Goz s€ürnolı lcoküir. Yongın.

5oo 
'rıw 

ıogmçh 5u Rcohtiİii. ıir ıoru }loİtnn
Kopmoıı Rodyooktif Buhor Koçoğı
looo tİW loıınçlı 5u ioğurmolı R.oklİiİ Biİ Yak
Elemonı Kqııolının Kopmqı!, tOlo Bq Xoçok.
Hıılı Üıplten Rcokiiir Kozğı/Joponyo.

ı
ı 3ı

l958 Urollor bölgesi/§SGB
l958 Vinco/Yugoslovyo

ı

ı
t 96t Stt, ldoho Folls/ABD
l966 Enrico Fermi/ABD
l969 sr. lourenl/Fıqnso
l 972 Wuergossen/Almonyo

1975 Tıuıugo-I l laponya

l975 leningıod- t /SSCB

1977 Bohunice A-l /Slovo§o

1978 Brunsbüııel /Almonyo

I979 Three ililec lslond/USA

l98l Tsurugo l Joponyo
l983 Ro-2 Buenes Aires
l 986 Çernobil AlUkıoyna

l986 Homm Federol Almonyo
l 987 Trowsfynydd/lngiltere

l989 İstqnbul Çekmece

t 989 Vondeltos-l /İsponyo
l99l ilihomo-2 Joponyo

l992 Sosnowy BorlRusyo
ı

1995 i/toniu

Kaynaklari LJluslararasü Alom Enerjisi Aiansl Vs Gleenpeace

/

r

7,.,..;'#ii{]ıtiij:1
F ıadya§ondanetkilenniş.
l901 (c) vltaly Bandyla/Gİe8npeacD
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lliikleer santral yapay yolla atonlann parçalannasıyla açığa çıRan eneüiiyi
kullanaıak, elektrik iireten hir santnl tiiıiidiiı.

tiikleeü teknotoii, İkinci Diinya Savaşlnda ATOM BOMBASrIı yapnaya
yflneıik çılgınca ve dev bir çabadan doğnuştut. Bazı niikleer giiç rcaktErleri,
nüRleel siıahıar için külayca pliitonyun iirctecek biçinde tasa ann§ııl.

ıliikleer eneüinin "BABlŞÇlL AMAÇLABLA KılLLAıilLMAsr ise bil
yanılınacadı

. Hepimizin bildiği gibi 26 Nison l986'do Ukroyno'do bir insonlık fociosı yoşondı.
K|EV yokınlonndoki ÇERNOB|L Nükleer Sontrolın 4 numorolı reoktöründe yopılon çok kü-

çük bir hoto, sontrolın potlomosıno neden oldu. Ukroyno boşto olmok üzere tüm dünyo et-

kilendi. Ulkemiz de rodyosyondon poyını oldı, Çoğu, Çernobil kozosı temizlikçileri olmok
üzere binlerce inson öldü, biniercesi de sokot koldı.
Beyoz Rusyo ve Ukroyno'do binlerce inson do
zorunlu olorok göç ettirildi,Çernobil Kozosı'ndon et-

kilenen insonlor kontrol oltındo ve çeşitli sınırlomoloı
lo yoşıyor. Yüksek dozdo rodyosyon olon kişiler ise,

Hiroşimo ve Nogosoki'ye oilon ATOM bombolorın"
don elkilenen insonlorlo oynı tedoviyi görüyor.

Çernobil, insonlık torihjnin en büyük kozosıy-
dı. Bu kozodo ortoyo çıkon rodyosyon miktorı
Hiroşimo ve Nogozoki'ye oiılqn oiom
bombolorındon çıkon rodyosyonun 200
koiıydı. Hollondo'nın yüzölçümü büyüklüğündeki
bir orozi ise hiçbir zomon kullonılmoyocok durumo
geldi, Diğer verimli toproklordo rodyooktiviteden et-

kilendi, Çernobil fociosı henüz bitmiş değil; rodyook-
tif klrlilik holen ölüm soçmoyo ve çevreyi tehdit etme-

ye devom ediyor. Onümüzdeki 50 yıldo Çernobil ko-

zosı nedeniyle konser olocoklorın soyısı do tom

olorok hesoplonomıyor.

PavlOy8ts lgor
0oğu§tan İi]c0k hastallİa sahiD,

1986 08ınObll kaıa s0n]asl
]adya$yondan etkilenmiş.

1991(c) vltall ıaııdyka

}
İğ

l(ıııne§Oı 0le0
ooğuştan biİçok lıasıallğ8
sahip, tedavisi 0lanak§E,
,l986 

Çeİnobil kaza $onıa$l
ıadyasyondaı eıkilenmi§
1991 (c} Vitaly 8aızdyka

Ukrayna'da l 25.ooo kişi öl-

dü.(1) 4oo.ooo ki§i zorunlu ola-

rak göç eıtirildi. l60.000
kmz'den İazla alan ndyoaklil kir-

lenmeye maruz kaldl. xazadan

9.ooo.ooo kişi doğİudan eıki-

lendi. Kaza sOnİaslnda bölgede

aoo.ooo kişi l8mizlik görsvin-

de çall$l ldl. Rııs temizlikçileİden

şimdiye kadar ölenlerin saylsl

7.ooo. Beyaz Rusya'da ıi]oil

kanserlori yür kıİ aİlll.

UillcEF'e göre Beyaz Rusya'da

1988'den bu yana cocuklarda göİü-

len hastahklaİdaki artlş oİanlan;

siniİ sistemi ve duyu 0rganlaİl

Vc 43. kn dolaşıml haslahklan

9628. cin§el oıgan ve üriner sis-

tem haslallklaİl 7c39. Kemik,

kas ve bağ d0kulaİl hastahklarl

c/c62. Kan ürelen oİgan hastahk-

laİl 962a. Demiİ eksikliği anemi-

si Vcl O. Endokrin sislemi bozuk-

luklan 7o8. Şeker 7o28. Doğuş-

tan kalp ve dolaşlm ha§lalıklaİl

ac2!. Kiilii huylu urlar 7c38.(2)

Kaynaklar]')Çernobil kazaslndan sonra
l.Jkrayna sağllk Bakanl'nln basln
açlklamasl 26 Nisan 1995 1') "Çernobilfe-
laketinin sonuçlannl inceleme, haf if letme
Ve en aza indirme çabalannda uluslararasl
işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi",
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RADYA9YoNUN zARABsIz DozU YoKTUR!!!..
BADYASYON GÖZLE GÖnÜtuez,slMrB TANIMAZ!!!..
NÜKLEER ENERJi = SotUil BAşLANGıoI

çEBltOBiL,in
Ezet BitainOEsu



i vrupo ülkeleri kendi holklorını uyorırken, bizde siyosiler ve yetkililer, her konu
Ado'oldugu gibi tehlikeyi gizlemJ yolunu'seçtiler. İoplumumuzun soğlığını hiçe
soyorok TV ekronlorındo çoy içtiler, bile bile doğruyu söylemediler. Ancok gerçek-
ler ortoyo çıktı. Holkı kondırorok, büyük çoğunluğumuzun tükettiği rodyosyonlu
çoylor, 1 986 yılındo üretilen l y'5 bin ton çoy, l 985 yılındon kolon 55 bin ton te-

miz çoy ile hormon|onorok bizlere içirildi ve Türk holkı poro uğruno gereksiz ye-
re ışınlondı. Rodyosyon ile kirlendikleri için ihroç edilemeyen veyo sotıldığı ülke-
lerden geri gönderilen FlNDlKtARl, ilkok_ullordo ÇOCUKtARln^lZA YEDlRDl-
LER. Çünkü; onlor için ToPtu}t sAGt|Gl önemli değildi. Düşündükleri tek şey
siyosi gelecekleri, poro ve k6rlorı idi.

Türkiye Atom Eneriisi Kurumu ve devlet yöneticilerinin yonıltıcı bilgileri nedeniyle
holkımızo süt, peynir, bolık, köksüz sebzeler yedirilerek ro.dyosyono moruz
bırokıldı.Ciddi bir oroşhrmo yopılmodı, yopılonlorın sonuçlorı YOK yosoğı ile hol-
kımızdon soklondı. Holkın soğlığını hiçe soyon bokon Cohit Arol, TV
konollorındon çoydoki rodyosyonun 22.000 bekerel olduğunu ve bir tehlike
yorotmodığını oçıklıyordu. Uzmonlor, bokonın verdiği bu rokomlordon horeketle
her içilen çoy bordoğıno 160 bekerel rodyosyon geçiiğini (Almonyo'do kobul
edilen tehlike sınırının 4 koh) günde 2 bordok çoy içilen 50 milyon inson için
(Türkiye} 20 yıl içinde 900.000 kişinin konserden ölümünün, diğer ölüm türlerine
eklenecğini ortoyo çıkord ılor.

Torih 29 ocok 1987 yine hükümetimizin yetkili Bokonı cohıt ARAL, bokln ne
diyor. "Korodeniz'in su ve deniz ürünlerinde RADYASYON kirliliği mevcut değil-
dir". Oyso oynı bokono 9 Temmuz l986 torihinde, Dışişleri Bokonlığı'ndon uloş-
tırılmış bir belgede, 9 EyIül Universitesi torofındon onolizi yoptırılon Korodeniz su-
yu ve deniz ürünlerinde,. "Sezyum izotop seviyesinin sudo ve sudoki portikül ve
conlılordo RADYOAKT|V|TE miktorının doğrudon ölçülebilecek seviyede ve bir
bombo döküntüsünün iki kotı olduğu"nun tespit edildiği bildlrilmiştir. Bu roporo
roğmen, holkın gözüne boko boko "Kirlenme yoktur" diyen bokon görevini sürdü-
rebildi. l993 yılındoki meclis soruşturmosı girişimi engellendi.

Kıso süre önce, Soğlık Bokonlığı KANSER'den ölüm oronlorının yükseldiğini
ve Korodeniz Bölgesi'nde Türkiye ortolomosının üstüne çıktığını oçıklodı. Acobo
neden?..,

Kozodon sonroki yıllor içinde orton erken, ölü, özürlü doğumlor ve konserde
büyük bir ortış olduğunu kendimiz bile gözleyebiliyoruz. Bu durumlor do cezosız
kolon sorumlulorı yoloncı çıkormoktodır.

DUNUN ÇEBNOBİL SUÇLULAR, BUGUN
U LKEM ı zE N U KLEEB sA^r7BAı.

PAZABLİYOR, ONLABA HALA GUVENıYOR
MUSUNUZ?...

flernobil' in İİIkemize Etkiteri
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İjlkenizde nükleeı antral yapnak için her yntun denendiği bugünlerde
hakın diğeı iilkelerde durum ne?

Gelişhiş birçok ülke nükleer sontrollorlo ilgili yotııımlorı durdurup, elle-
rindekilerden kurtulmonın yollorını orıyorlor. lşie bozı örnekler;
./ ABD |978 yılındon bu yono plonlonmış l l6 nükleer sontrol'ı iptol etti.
./ Elektriğinin %So'sini nükleer sontrollerden elde eden lsveç, 2olo ylhno
kodor nükleer sontrollerin iqmomını kopoimo kqrorı oldı.
/ Bugüne kodor nükleer sonirolleriyle övünen Fronso'do, hozırlonon bir ıo-
pordo nükleer eneriinin çok poholı ve riskli olduğu bu eneriiden vozgeçilme-
si gerekliği oçıklondı.
/ Almonyo yopımı tomomlonon 4 nükleer sontrolini çohşiırmodı. 3'ünü goz
sontrqlıno çeviriyor.
/ Avuslvfyo l978'de lomomlodığı nükleer sonirolini çolıştırmıyor./ Filipinler biimiş sontrolı devreye sokmodı.
/ .Eski Sovyetler Birliği 27 Sontrol yopımını durdurdu.
/ lngiltere'de tüm enerii sektörlerinin özelleşlirilmesine roğmen. mevcut nük-
leer §ontrollor sotılomıyor. Çünkü olıcı yok. lşletme gideri çok yüksek ve bü-
yük zororlor içinde.
U Donimorkq, İzlondo, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, İrlondo, Yeni Zelon-
do, Yunoniston ve Avusirolyo gibi ülkeler nükleer sontrol kurmoyı isrcmediler.
/ hğlyo 6 nükleer sontrolini Kübo ise 2 nükleer sonirolini kopotorok, nük-
leer eneriiden iomomen vozgeçiiler. Brezilyo oltyopısıno 1,I milyor dolor
horcodığı ANGRA Itr reokröründen tomomen vozgeçti ve sökmeye boşlodı.

Saftığımız elektrik eneüiiniz varken, hatlada enerii kaybın,z %25
iken, kullanmadığınız kuıulu giiç fazlanız %70 iken, (Avrupa'da oıan
o/"20'dir) elektriği gelişmiş iilkelere nranla 2-3 kat ılaha verimsiz
kullanırken, "yakı n hir gelecekte karanl ıkta kalacağız, fahrikaluına
çalışııayacak" iddiaları tan ıilnen ı§ilsüzdır.

Türkiye'de geçmiş yıllordo do geleceğe yönelik "enerii krizi yoşonılocokhr" diye pek çok
senoryolor hozırlonmışlır, ÇiKAR ÇEVRELEN islekleri doğrultusundo hozırlodığı bu senoryo-
loro göre çevresine ölüm soçon termik sontroller kurmuşlordır. Ayrıco işletmeye oçılmoyon ve
trilyonlorco liroyo mol olon gereksiz ölü yotırımlor yopılmışhr,

Bugün de oynı senoryolor, sohneye konuluyor. Dünyonın teıy'r etmeye çahşlığı, nük-
leer enerii lürkiye'ye doyolılmok isleniliyor. Enerji dorboğozıno giriyormuşuz gibi
zomon, zomon elektrik kesintileri yopılıyor ve medyo orocılığıylo do toplumumuz kondırılmo-
yo çolışılıyor. Oyso Türkiye'nin elektrik oçığı yok; tom lersine fozlolığı vor. Elektrik kesintileri

ise soğlıksız doğıtım şebekelerinden koynokionıyor,
Enerii kayplarının önlenmesi, enerii hotlarındo ve troiolordo yopılocok

onorımlor bile an*ii koybını Y"25'lerden Y"lo'lorın allıno düşürüp, AKKU-
Wdo kurulmosı diişiinübn lü)O mqowallık nijkleer sontmh geı*siz kılar.
Böylece 8 ile lO milyor dolorlık bir losorruf soğlor. Enerii iüke minin de doho bilinçli
yopılorok gereksiz horconon enerjinin büyük koyıplorı do önlenmelidir.

2l. Yüzyıl'da lürkiye ve bijlün dünyoda insonhğın gel*ği için ARARS1Z
enerii devriminin lemelinin oruşlurulmdsı rdrllrr.

İSİNDAN ÜLKEM|ZO€ DUBUMENEBJı A

Tiirkiye'de, hugiinden itibaren ilerde talep artışını kaışılanak için, sağlıklı
eneili politikasını oluşturmah ve yenilenebilfu alteınatil eneıji kaynaklanna
yönelik yatırınlarına başlannalıdıı.

RÜzg6r: tndUrtı.i devrimi öncesinde yoygın olorok kullonılon ve sonrodon ihmol edilen rüz96r
enerjisi, dünyonın gündemine yeniden girdi. Rüzg6r eneriisi nükleer eneriiden %35 oronındo do-
ho ucuzo elde ediliyor. ABD'de yokbşık 17.000 rüzg6r türbini vor. Donimorko, kullondığı elektri,

ğin yokloşık %1O'unu rüzgördon soğlıyor. Yunoniston, Ege odoloındo 2000 yılıno kodor l00
Megowot gücünde rü296r türbinleri kurmoyı plonlıyor. Ulkemizde ise; Elektrik işleri Eiüd Doiresi

Bondırmo'do deney omocıylo bir rüzgör jenerotörü kuruyor. Yopılon ölçümlerde Antokyo, Sinop
ve Çonokkole'de yıldo 3500 soot civonndo 6m/sn'den fozlo rüzgör estiği soptonmıştı..
Sinop'vn rüzg6,ıdan enerii üreEbiler,* konumu va*en 'aemyeşil Karodeniz'e
NüHeer Sontrol gibi ölüm obideleri kurmok yeni bir cğroiyoy kvıban elmek
demektir. Yolnızca Koradeniz'i değil; 2üD'in bülijn lürkiye insonlonnı ve dün-
yoy eıkileye<ek olan nüHeer soırol pğeleri neden h&lö düşünüliiyor?"
Jeotermall Dünyonın çekirdeğinde depolonmış doğol sıcok su buhorı goyzeri. Bu güç, ye-
roli suyunun bulunduğu doğol kotmonloro jnen borulorlo sıcok suyu dışorıyo pompoloyorok yo
do derinliklerindeki koyo çotloklonndon yüzeye çıkmoyı soğloyorok kullonılır. 2O'den fozlo ülke
doğol su buhorı enerjisinden yororlonmoktodır. Bunlardon bir tonesi de fü*iye'dir,
Enerİİnİn Temelİ GÜneş: Günümüzde kullonılon tüm olternotiI enerjilerin temelinde
GUNEŞ ENERJrS' bulunuyor. Ulkemiz, güneş eneriisi oçısındon şonslı bir kuşokto yer olıyor ve
yıllık loplom güneşlenme süresi 2640 sooftir. Bir güneş ülkesi olon Türkiye'de ise nükleer plonlor
yopılıyor. lsveç, Donimorko, Almonyo, Avusturyo, ltolyo Yunoniston vb. ülkelerde güneş eneriisi
uygulomolon leşvik edilmekte ve h ızlondın lmoktod ır. fü*iye'de neden yalnızco biıeysel
güneş }oplaycılonndon iileye bir çahşma yapılmadığı soıgulonmahdır,
BİyokÜtle: l 

"n^, 
ormon, hoyvon koynoklı orgonik otıklor ve enerji bltklleri'ne biyokütle odı

verilir. Doğrudon yokılorok yo do 'kompost'loşinlorok, enerji elde edilen biyoki;tle ülkemiz için
büyük bir enerji koynoğı konumundodır, Bugün Çin, Hindiston, Donimorko, Avusturyo,
Finlondiyo, ABD gibi çok forklı ülkelerde biyokütle enerjisi kullonılıyor ve buno 'ÇlFIÇlNlN
AlIfNl'odı veriliyor,
Bİyogaz: Hoyuon dışkılorının fermontosyonuylo elde ediliyor. Biyogozdon geriye kolon otık
su ve doğol gübredir. Suni gübre itholotıno döviz okıton Türkiye'de yolnızco hoyvon otıklorındon
elde edilecek enerii bile, 12,8 milyon ton pekole eşdeğerdedir, l986 verilerine göre yolnızco
hoyvonsol oiklordon biyogoz ile Türkiye'nin elektrik ihtiyocının %45'ini soğloyobilecek enerii
üretmek mümkündür.
Fokol ]985'den bu yono lü*iye'de dev.lel lo,rrıfınd<ın biyqoz ve biyokülle eneıii
adıno Ek bir çtü bile çaklmomışnr.
Su: Türkiye su koynoklon oçısındon do şonslı bir ülke. Hidroelektrik üretiminde çevreye olumsuz
etkisi çok oz olon küçük su türbinleri kullonılmolıdır. Dünyo'do çok yoygınloşon küçük su türbinle-
ri, Türkiye'de hiç kullonılmıyor, Devtelin resmi kaynaklan, Tii*iye'nin hidıebklrik
polansiyelinin yldo 2l5 milyar kilowolsaot oldğunu beliaiyor. Yani şu onki
elektik üraimimizin yokloşık iiç konndan iazlası sudo,n üıelilebilir.

YABıN RADYOAKTiF oLMAMAK içix
BUaÜN AKTiF OALıM!.,.

lliikleer Santrallarla llgili §on Durum! Aöziim Var!. Alternatif Enerjiler:



"lliikleer Enerji
Kabul Edilemez,
Aiinkii; Kitlesel,

Bastgele ve
Açıkça

Bir Cinayettir."
PrOt, John W. Gotman

Nükleer lizikçi, kimyacü,

Berkeley Universitesi'nde tüp profesörü

Niikleer Santrala Neden HAYIB!...

ı Ucuz olduğu iddio edilen nükleer sontrol, gerçekle çok biiyük yotırım gerek-
liren çok do poholı bir sisbmdiıı

o Nükleer Sonhol için gerekli olon uıonyumun do dış ülkelerden olınmosı dış
borçlon doho do orihrocoktr.

ı Ctrekli olon uronyumun çıkonlmosı do boşh boşıno bir bel6dır.
Uronyum modenciliğinin ko*unç sonuçlorı Awsfuryo, Konodo, Crono. Eski
Doğu Almonyo gibi ülkelerde yoşonmışlrr ve yoşonmoküodır.

ı Nükleer otıklorın doğoyo zoıor vermeden izole edi|mesini (yolııılmosını) rcğlo-
yon bir yönbm veyo bknoloii henüz bulunomomıştır.

ı Nükleer sontrollonn yüksek rodyosyonlu yokıt olıklorı yüzbinlerce yıl süresin-
ce soklonomıyor, yok edilemiyor.

ı Nükleer rcnhollor normol çolışmo esnosındo bile roğosyon yoyıyor.
o Soğutmo suyuylo nehir, göl ve denizlerin ekoloiik dengesini bozuyor. Sulordo

yoşoyon tijm conlılon yok ediyor. Torım o|onlorını e*iliyor.
o Doğoyo yoyılon rodyosyonun e*isini ozohmosı için yüzyllor gerekiyor. Hiç-

bir zomon eikisi iomomen yok olmuyor.
o Rodyosyon; genlerin yopısını bozuyor, KANSERE sebep o|uyor. SAKAL ER-

KEN, OtU DOGUM|ARA VE K|S|RUGA neden oluyor.
o Mükemmel leknoloii yoklur. Nükleer sonirollerin her tijrü lehlikelidir. Her zo-

mon do nükleer kozolonn boyudon gizlenmeye çolışılmıştııı Bir nükleer sonF
rol kozosı, herhongi bir kozo değildir (Uçok kozoıı gibil. Etkisi yüzyllorco sürer,
görülmeyen bu lehlike conlılorı sokoilor ve öldürür.

ı Biiyük yotnm gerekiiren nükleer soniroller hiçbir zomon yebrli iş sohosı oçıl-
mosıno olonok soğlomoz. Doloylı olorok işsizliği körükler. Yenilenebilir ener
ii liirleri, soğlığo zoıor vermeden doho fozlo iş sohosı soğlor ve doho ucuzo
elekırik üreıiı:

ı Nükleer rcnirol çok poholı olduğundon koyıoklorı liikelir. Diğer olonloro (sos-

yol, soğlık, egitim gibil yohnm için büÇe oyrılomoz.
ı Nükleer sonhol kurulmosı isbnilen yerde roğosyon lehlikeli olocoğı için ne

|onmo, ne furizme, ne de sonoyiye yotırım yopılmoz.
ı Nükleer rcnhollor ulusol giivenlik için her zomon bhlike oluşfurmokiodır.

Terör ölgütlerine ve bir sovoş durumundo potlolılmoyo hozır çok oçık bir he-
def konumundodır. {Kiiftz sovoşı sırosındo, tronıı/onn orodo ppmoklo olduğu rcnlro-
i fııe Fronıo'nın sovoş uçokhnıı<o imho edilmesi gibi).

ı Nükleer sonhollor kurulmosı ve çolıfınlmosı için tiiyiik yolınm geıehirdiği
gibi, kopoıılmosı do çok moliyeıli ve çok ıehlikelidir.

ı Nükleer rcntollor bhlikeli bir bknoloii olduğundon, biiyük gizlilik ve
giiıanlik önlemleri oltındo çolışır, demokrosi ve inrcn hokhrını kısıdorcı ve
de ıehdit edici unsurlon içerir.

Çernobil Felaketinde yaşnan
gercekler, nükleeı eneıjinin

ıe onun ayrılmaz parçası olan
niikleer savaş teknoloiisi,

tün diinya çapnda
başansal ığ ın ı ortaya koyuyor.

riirkiye'de de Akkaya başta olnak
iizeıe Sinop'ta da kuıulması

dtişIinülen niikleer santrallara karşı,
geıecek nesillere yaşanabiıir bir

üiinya bıraknak için insanlan
bilinçlendirnek, kamuoyu baskısı

oluştwnak "insani" amacımız
olmahdır,

semipalaıinsİ'ıeki ılp lakülıesi müzesi.
Nüklec] lehlikenin en somuı delilleıi çocukla],
Kazakisıan'da 42 yll boyunca yapllan aıom ve

hidroien bombasl denemeleıinin RADYoAxTiF
ATlKIARINlt{ gelecek nesille]e sadece bi]

,ötüMcüL MiRAs" aınırrıĞı ı BELGEtEME|CEDiR.
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