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TMMOB BAfiKANI MEHMET
SO⁄ANCI'DAN TMMOB
ÖRGÜTLÜLÜ⁄ÜNE TEfiEKKÜR...

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,
3 Kasım'da gerçekleştirilen "Özgür, Demokratik ve
Eşitlikçi bir Türkiye" mitingine katılan TMMOB'lilere
yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı.

TMMOB Örgütlülü¤üne Teflekkür Ediyorum

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonucu KESK
ve TTB ile ortak çağrıcı olduğumuz ve 3 Kasım'da
gerçekleştirdiğimiz "Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi
bir Türkiye" mitingine katılan, katılmak isteyip de
gelemeyen, yüreği ve beyni o gün bizimle olan tüm
TMMOB'lilere teşekkür ediyorum.

Omuzbaşları arasında boşlukları en aza indirerek
hipodromdan alana yürüyen, alanda barış, kardeşlik,
özgürlük ve eşitlik türkülerini bu ülkenin aydınlık
beyinli yiğit insanları ile birlikte söyleyen tüm
TMMOB'liler, elinize, ayağınıza, dilinize, yüreğinize
sağlık. Dostlarımız biliyor, diğerlerine TMMOB'yi
bir kere daha gösterdiniz. Muhteşemdiniz ve gerçekten
gereğini yaptınız.

Kürsüden de sizin adınıza söyledim, şimdi bu sözleri
topluma yayma zamanıdır, sevgili arkadaşlar:

Biz tarafız.

Biz, bu toplumu kim çatışma ortamına sürüklüyorsa;

kim şiddet ve baskı politikalarında ısrar ediyorsa
onlara karşı tarafız. Kim çok kimlikli, çok kültürlü
bir toplumsal modeli dışlayarak, barışın kalıcı hale
getirilmesinden kaçınıyorsa onlara karşı tarafız. Kim
iç ve dış politikada gerilim yaratmaktan medet
umuyorsa onlara karşı tarafız. Kim demokratikleşmeyi
AB ile pazarlık sınırında tutup, hak arama mücade-
lesini anti-demokratik yöntemlerle engelliyorsa onlara
karşı tarafız.

Biz kim karşısındakinin kimliğine, kültürüne, inancına
saygı gösteriyorsa onlardan yana tarafız. Kim ülkenin
sorunlarına özgürlük ve demokrasi zemininde çözüm
arıyorsa onlardan yana tarafız.

Bu yaşananlara karşı; şimdi tam da karanlığa karşı
aydınlığı savunma zamanıdır. Şimdi tam da baskıcı,
otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve
demokrasiyi savunma zamanıdır. Şimdi tam da ırkçı
ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı,
bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı savunma
zamanıdır. Şimdi adaleti ve eşitliği savunma zama-
nıdır. Şimdi tam da bağımsız, eşit, özgür, demokratik
bir Türkiye için mücadele etme zamanıdır. Şimdi tam
da gericiliğe, neo-liberalizme ve darbeciliğe karşı
mücadele etme zamanıdır. Şimdi tam da geri adım
atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkma
zamanıdır.

Bağlı Odalarımızda her kademede görev yapan tüm
yöneticilerimize, üyelerimize, TMMOB ve Oda çalı-
şanlarına, hepinize Yönetim Kurulumuz adına çok
teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinizin
gözlerinden öpüyorum.

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

TMMOB Bas›n Aç›klamalar›
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5710 SAYILI NÜKLEER SANTRAL
YASASI ÜLKE GERÇEKLER‹NE UYGUN
DE⁄‹LD‹R, UYGULANMADAN
KALDIRILMALIDIR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,
5710 Sayılı Nükleer Santral Yasa Tasarısı'nın
TBMM'den geçmesi üzerine 12 Kasım 2007 tarihinde
bir basın açıklaması yaptı.

Siyasal iktidar kamuoyundan gelen hiçbir tepkiye
aldırmadan, ülkemizi sonu bilinmez bir maceraya
sokacak olan Nükleer Santral Tasarısı'nı TBMM'ye
sunmuş ve yasallaşmasını sağlamıştır. 9 Kasım 2007
tarihinde TBMM'de kabul edilen 5710 sayılı "Nükleer
Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji
Satışına İlişkin Kanun" ülke gerçeklerine aykırıdır.

Neden?

Çok uyard›k, bir kez daha uyar›yoruz:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1980'lerden
sonra yaptığı abartılı enerji talep tahminlerinin hiçbiri
gerçekleşmemiştir. Hal böyle iken, nükleer santralleri
gelecekteki olası enerji krizlerine çözüm olarak sunan
siyasal iktidar aslında çok iyi biliyor: Yıllardır karan-
lıkta kalma senaryoları anlatılır; ama nedense ülkemiz
karanlıkta kalmaz. Siyasal iktidar bundan sonra da
nükleer santral olmadan da bu ülkenin karanlıkta
kalmayacağını iyi bilir. Karanlıkta kalma senaryo-
larının çözümünün nükleer santral olmadığını da iyi
bilir. Çünkü kurulması düşünülen nükleer santrallerin
ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında sahip
olacağı pay, elektrik üretimi kurulu gücünün ancak
%5'idir.

Resmi rakamlarda bile %20'ler seviyesinde açıklanan
kayıp-kaçak oranının AB ülkeleri ortalaması olan %6
seviyelerine indirilmesiyle; başlatılan "enerji tasarrufu"
çalışmaları kapsamında çok az bir harcama yapılarak
gerçekleştirilecek bilinçlendirme-planlamayla bile,
birkaç nükleer santralin üreteceği enerjinin, tehlikesiz,
çok daha az bir maliyetle karşılanabileceği görülmek-
tedir. Bunun yanında ülkemiz kaynakları siyasal ikti-
darın söylediği gibi sınırlı değildir. Şu an ki teknoloji-
yle bile 2020'lerin elektrik ihtiyacının, ülkemizin hid-
rolik, kömür, rüzgâr, jeotermal, güneş ve diğer yerli
kaynaklarından karşılanması olanaklıdır.

Nükleer santraller karbondioksit emisyonlarının
azaltılmasında bir çare gibi sunulmaktadır. Hâlbuki
fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit salını-
mının anlamlı bir şekilde azaltılması için dünyada
kurulu nükleer kapasitenin 5-6 katı kadar nükleer
santral yapımı gerekir ki, bunun için ne finansman
ne de gerekli nükleer yakıt bulunabilir.

Nükleer santrallerin yapım süreleri ve maliyetleri,
aldatıcı tahminlere dayanmaktadır. Dünyadaki
deneyimler, yapım süreleri ve maliyetlerin, planla-
macıların ve teknik adamların başlangıçta hesaplama-
dığı ölçüde müthiş oranda arttığını göstermektedir.
Ülkemizde de bu öngörünün gerçekleşeceğini söy-
lemek için kâhin olmaya gerek yoktur.

Taşınması bile dünyada büyük protestolara yol açan
atık sorunu yasada geçiştirilmiştir. Halen dünyada
nükleer atıkları kalıcı olarak depolayacak lisans alın-
mış bir depo mevcut değildir.

Siyasal iktidar “geçmiş hükümetin nükleer santral
ihale deneyimlerinden ders aldıklarını, geçmişte
yapılması düşünülen nükleer santralden daha güvenli,
üstün teknolojiye dayanan santrallerin yapılacağını"
söylemektedir. Bu söylemleri geçmiş hükümetler
döneminde de duyduk. Nükleer santral yapan ülke
deneyimlerinden görüyoruz ki kazasız nükleer santral
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yoktur. %100 güvenlikli bir santral da kurulamıyor.
Güvenlik katsayılarının arttırılması maliyetleri de
arttırdığından, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde
maliyetleri düşürmek için güvenlik katsayıları düşük
tutularak maliyetlerin aşağıya çekileceğini tahmin
etmek zor olmasa gerek.

Nükleer santrallerle ilgili diğer bir husus denetimdir.
Mevcut durumda bile çevresel denetimlerin ne kadar
yetersiz olduğu Sinop, İskenderun, Tuzla'daki zehirli
atık felaketleriyle ortadayken Türkiye'nin nükleer
santral kurulumunda ve işletiminde etkin bir denetim
gerçekleştirebilmesi mümkün görülmemektedir. Son
kabul edilen Çevre Yasası'nda yapılan değişiklikle
"2690 sayılı TAEK Kanunu kapsamındaki konular
TAEK tarafından yürütülür" denilerek nükleer santral
kurulumu ve işletimi sırasındaki çevresel denetimin
önü kapatılmaktadır.

Kurulması tasarlanan nükleer santraller, "yöre halkı
için istihdam olanağı yaratacağı" gibi bir yanıltma
ile popülerleştirilmektedir. Zira nükleer santral
işletiminde yüksek mesleki nitelikte sınırlı sayıda
personel çalışır. Daha işin başında TAEK'e bu alanda
iş yapmak üzere yabancı personel istihdamı olanağı
sağlanmaktadır.

Dünyada birkaç nükleer santral üreticisi firma
kalmıştır. Yasada bu konu "şirket seçimi" denilerek
belirtilmiştir. Yani pazarlık şansımız bile kalmamıştır.
Ülkemiz, bu yasa ile daralan nükleer endüstriye pazar
olmakta, ellerinde kalan eski teknolojiyi satın alma
dayatmasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Gelişmiş
ülkeler yapılan-yapılacak ikili anlaşmalar ile atık
sorunlarını çözümlemek istemektedirler. Ülkemiz
çöplük değildir.

Halkımız "nükleer santral kurarak nükleer teknolojiye
sahip olunacağı" iddiası ile yanıltılmaktadır. Bu iddia
Türkiye'nin bugün izlediği teknoloji politikalarına
bakıldığında bir hayaldir. Herhangi bir teknoloji

transferi ve geliştirme politikası ve bu yönde kurumsal
altyapısı olmayan bir ülkenin, ihale yoluyla ya da
özel sektöre nükleer santral yaptırması yoluyla tekno-
loji kazanması mümkün değildir.

Sonuç olarak; yukarıda kısaca belirttiğimiz
nedenlerden dolayı ülkemizin "nükleer santrallerden
elektrik üretme macerasına" atılmasına gerek yoktur.
Nükleer lobilerin dayatmaları ile ülkemiz insanı ve
yaşam alanları tehdit altında bırakılmamalıdır.

Belirttiğimiz gerekçelerden dolayı bu yasaya TMMOB
olarak "YANLIŞ!" diyoruz.
Bu yasa ülke gerçeklerine uygun değildir.
Yasa tümüyle ortadan kaldırılmalı ve uygulan-
mamalıdır.

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

Duyuru!
Üyelerimizle ilgili evlilik,

do¤um, vefat, terfi, iflyeri
de¤iflikli¤i haberlerini
Odam›za bildirmenizi

bekliyoruz.


