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GİRİŞ 

Yaklaşık 5 yıl önce haftalık Mezitli Kent Konseyi toplantısını 

yaparken kentimiz için emeği geçen bir arkadaşımız toplantımıza katıldı. 

Akkuyu Nükleer santral için bizlerden destek istedi. Ve şimdiye kadar 

yapılanları tek tek masaya yatırdı. Toplanan imzalar, gösteriler ve 

oluşturulan insan zincirlerinden bahsetti. Bu durumda, en iyi bildiğim iş 

aklıma geldi: Türkiye’de en geniş katılımlı bir anket yapalım dedim. Halk ne 

düşüyor Akkuyu Nükleer santral hakkında? Bunu yapabilirim diye öneri 

geliştirdim. Mersin Büyükşehir Kent Konseyi ile birlikte bunu 

yapabileceğimizi anladım ve çalışmaya başladım. Bu konuda anket 20 günde 

tamamlandı 5050 kişiye ulaştık bu konuda Türkiye’de en geniş katılımlı 

anket anlamına geliyor. Belki de dünyada bu denli bir alan çalışması 

yapılmamışta olabilir. Tabiiki hızla artan nüfusa paralel hızla artan tüketim 

ve üretim enerji ihtiyacını hızla arttırdı. Bununla beraber artan teknolojik 

kullanımı da enerji ihtiyacını daha da artırdı.  

Hızla büyüyoruz hem de manasızca, bu büyümeyi yaparken daha çok 

firmaların talepleri dikkate alınmaktadır. O yüzden büyüme sırasında 

yaşanan aşırı enerji ihtiyacı ve bunun sonuçları hepimizi ilgilendiriyor. Hızla 

artan enerji talebi ile birlikte, enerji politikaları oluşturmak gerekiyor. Bu 

politikaları sağlıklı bir şekilde oluşturabilmek için halkın ihtiyaç ve 

taleplerinin mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Günümüzde ülkelerin 

iktisadi olarak büyümesinde enerji büyük önem arz ederken, tercih edilen 

enerji kaynakları her zaman tartışılmıştır. Çünkü tercih edilen enerji 

kaynaklarının ekonomik etkileri olduğu kadar çevresel ve diğer sosyal 

etkileri de olmaktadır. 

Son dönemlerde sürdürülebilir kalkınma politikaları üretmek 21. 

yüzyılın en öncelikli konulardan birisi konumundadır. Bu politikaların 

ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin dâhil edildiği bütünsel bir 

yaklaşımın geliştirilmesi gerekmektedir. Artık, enerji arz güvenliği konusu, 
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sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde en öncelikli konulardan birisi haline 

gelmiştir. Sürdürülebilir bir büyüme için devletlerin hangi tür alternatif 

enerji kaynaklarına yoğunlaşması gerektiği sorusu çok önemli bir tartışma 

konusudur (İşeri ve Özen,2012:162) 

Özellikle Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler, enerji üretiminde 

güvenilir, ucuz, kesintisiz, çevreye uyumlu ve ekonomik açıdan kabul 

edilebilir kaynaklar aramaktadır. Günümüzde her sektörde olduğu gibi enerji 

sektöründe de politikalarının sürdürülebilir olması için en başta doğaya 

olumsuz etkisinin hesaplanması ve bunun minimuma çekilmesi gerekiyor. 

19 yy’ının ortalarında enerji kaynaklarındaki arayışları içerisinde 

nükleer enerji  seçeneği ön plana çıkmıştır. Fakat nükleer enerjiden silah 

üretimi ya da kaza riski dünya kamuoyunda her zaman birçok kaygıya neden 

olmuştur. Nükleer kazalar sonrası hükümetlerin uyguladığı gizlilik 

politikaları bu kaygıları daha da arttırmıştır (Dayday, 2006: 97).  

Dünya nükleer enerji terimini resmi olarak ilk II. Dünya Savaşı 

esnasında Japonya’nın Hiroşima (6 Ağustos 1945) ve Nagazaki (9 Ağustos 

1945) kentlerine atılan atom bombalarıyla duymuştur. Nagazaki ve Hiroşima 

vahşetinden sonra, önceki gayretlere ilaveten, birçok kişi bu silahın yapımını 

önlemeye çalışmıştır. Bu silah yok edici, güçlü bir enerjiye sahiptir. 

Gerçekten de atıldıktan birkaç saniye sonra, canlıları yakmak suretiyle, 

binaları yıkmak suretiyle yok eder. Radyoaktif maddeler kısırlık, körlük ve 

kanser gibi birçok yan tesirler şeklinde görülür ve bu etki uzun süre devam 

eder (Doğanay, 1998: 464).  

Oysa bu enerjinin barışçıl amaçlı kullanımı 1930’lu yıllara 

dayanmasına karşılık deneysel anlamda ilk reaktör 1942 yılında Enrico 

Fermi tarafından Chicago Üniversitesi bahçesindeki tesiste 

gerçekleştirilmiştir. Nükleer enerji kaynaklarından ilk enerji üreten ülkeler 

1955 yılı sonlarında ABD ve SSCB olmuştur. Bir nevi aşırı güvenlikçi 

politikalar nükleer santrali bir enerjiden çok bir silah ya da caydırıcı bir unsur 

olarak görmüştür. 

1970’li yıllarda petrol kriziyle ortaya çıkan enerji krizi, ülkeleri büyük 

ölçüde nükleer enerjiye yönlendirmiştir. Bu krizden önce nükleer enerji o 

zamanki fiyatlar ile rekabet edemeyecek düzeyde olduğu için uzun süre geniş 

çapta hayata geçirilememiştir. 1973 petrol kriziyle dünyada varillik petrol 
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fiyatları 3 dolardan 10 dolara yükselince nükleer enerji rakipleriyle 

yarışabilir hale gelmiştir (Türkiye Enerji Forumu, 2001: 65).  

Nükleer enerji, özellikle fosil yakıtlardan elde edilen enerjiler kadar 

çevreye zarar vermemesinden dolayı (Herhangi bir kaza olmaması 

durumunda) iklim değişikliği sorununa çözüm olarak da gösterilmektedir. 

Nükleer enerji, çevresel riskler dikkate alınarak ve gerekli güvenlik 

önlemleri sağlanarak yapıldığı zaman fosil yakıtlarla çalışan termik 

santrallere göre sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha uygun oluğu 

yönünde bir çok görüşte bulunmaktadır (Ertürk vd., 2006:151; Tezekeci, 

2005: 78). Fakat nükleer enerjinin her aşamada çevreye telafisi mümkün 

olmayan zararlar verdiğini savunan birçok görüş de bulunmaktadır. Bu 

görüşlere göre, özellikle uranyum madeninin işlenmesinde, nükleer atıkların 

depolanması ve yok edilme çalışmalarında önemli çevresel riskler 

bulunmaktadır1 (Bobat, 2006:12). 

Nükleer enerjideki en önemli risk ise olasılığı yüksek olmamakla 

birlikte, yaşanan nükleer kazalardır. Nükleer kazalar, insanlara ve doğal 

çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar verebilmekte, bununla birlikte 

ulusal refahı etkileyebilecek maliyetler oluşturabilmektedir (Ekşi, 

2014:1781). 

Bugün nükleer enerjiyi her ülke, kendi dinamikleri ile birlikte 

değerlendirmektedir. Bazı ülkeler nükleer enerjiyi tamamen bırakmış, 

bazıları ise yeni nükleer yatırımlarını durdurarak, nükleer enerjiyi 

bırakacakları tarihleri belirlemişlerdir. Bununla birlikte, enerji üretiminde 

nükleeri hali hazırda önemli bir seçenek olarak gören, mevcut yatırımlarını 

sürdüren, hatta yeni nükleer yatırımlar yapan ülkeler de bulunmaktadır 

(Tuğrul, 2006:28-33).  

Nükleer programların yapılabilmesi için bunun bir devlet politikası 

olması, alternatifleri ile birlikte değerlendirilmesi, olası risklere karşı 

önlemlerin alınması ve bununla birlikte, sosyal kabulün sağlanması gerekir 

(Dayday, 2007:2). Nükleer enerjinin karar verme sürecinde; bu seçeneğin 

ekonomik ve çevresel açıdan değerlendirilmesi kadar, halkın öncelikle 

                                                             
1 Amerika, İngiltere ve Kanada milyonlarca dolar harcadıkları halde, nükleer atıkları depolayacak 

"nükleer mezarlıklar" için güvenli bir yer bulamamışlardır. Bunun nedeni, atıkların içindeki 

plütonyum gibi yarılanma ömürleri 24.000 yıl olan radyoaktif maddelerin yeraltı suyuna karışmama 

güvencesinin verilemeyişidir. 
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bilgilendirilmesi ve sosyal kabulün sağlanması da bir o kadar önemlidir. 

Nükleer enerji yatırımlarında sosyal kabul sağlanamadığında, toplum ile 

kamu idaresi arasında bir güven sorunu oluşabilir. Bu güven sorunu, sosyal 

maliyetler oluşturabilecek yeni kriz alanları oluşturabilir (Baydoğan, 

2006:41; IAEA, 2006:3).  

Bu çalışma, toplumsal kabul olmadan yaratılan dışsallıkların2 

oluşacak sosyal maliyetlerin daha çok o bölgenin insanını olumsuz 

etkileyeceği noktasından hareket etmektedir.  

Çevre ve insan sağlığına olumsuz dışsallıklar yaratabilecek belli 

teknolojik yatırımların sosyal kabulü ile ilgili yapılmış çalışmalar 

değerlendirildiğinde, bu tip yatırımların; algılanan riskler, bilimsel bilgi, 

algılanan ekonomik etkiler, ihtiyaç algısı, kültürel birikimler, bireysel tutum 

ve davranışlar, demografik özellikler ve benzeri pek çok faktörün kişilerin 

somut projeye yönelik sosyal kabulünü etkileyebildiği görülmüştür. 

İnsanların nükleer enerji konusundaki sosyal kabul sorunu NIMBY (Not-In-

My-Back-Yard -Arka bahçemde olmasın) sendromu ile de 

                                                             
2 Dışsallık; bir ekonomik birimin kendi faydasını arttırmak için aldığı kararın, aslında hiçbir organik 

bağı olmayan başka bir ekonomik birimin aldığı kararın sonuçlarını dolaylı ya da dolaysız etkilediği 

durumlarda ortaya çıkan bir kavramdır. Buna göre bir ekonomik birimin seçimleri, diğer birime 

fayda ya da zarar olarak etki edebilir (Dinler, 2011:314; Ünsal, 2010:575). Çeşitli ekonomik 

faaliyetler sonucunda oluşan dışsallıkların yarattığı etkilerin niteliği göz önüne alındığında pozitif-

negatif dışsallıklar ayrımı ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bir ekonomik birimin gerçekleştirdiği 

faaliyet sonucunda başka ekonomik birim veya birimler bundan olumsuz etkileniyorsa negatif 

dışsallık, olumlu etkileniyorsa pozitif dışsallık söz konusudur. 

Negatif dışsallık kişinin ya da kurumun aldığı bir kararın başka bir ekonomik birime zarar verme 

durumudur. Bu noktada bir birim fayda sağlarken diğer birim bu faydadan açık bir şekilde zarar 

görür. Negatif dışsallık durumunda, ekonomide marjinal sosyal maliyet marjinal özel maliyetten 

büyüktür (Kargı ve Yüksel, 2010:187). 

Bu çerçevede bir bölgede alınan enerji yatırım kararlar neticesinde bölgede yarattığı/yaratabileceği 

sosyo-ekonomik problemler negatif dışsallıklara örnek teşkil etmektedir. Başta enerji yatırım 

alanların çevresindeki tarım ve turizm sektörlerini olumsuz etkilenebilme olasılığı algısı başta bu 

sektörler olmak üzere diğer sektörlere de ekonomik zarara uğramasına neden olmaktadır.  

Vurgulanması gereken son bir konu da çevre sorunlarının artık ulusal ölçekte olmadığı, sınır -ötesi 

dışsallıkların da varlığı nedeniyle çevrenin bir küresel kamusal mal kabul edildiğidir. Bu nedenle, 

etkisi siyasi sınırları aşan çevresel dışsallıkların çözümünde ulusal ölçek li politikalar yetersiz 

kalabilmektedir. Dahası kimi ülkeler bu konuda çaba harcarken kimi ülkelerin hiçbir şey 

yapmaması ve diğer ülkelerin çabalarının neden olduğu kirlilik azalışından faydalanması “küresel 

bedavacılık” sorununu gündeme getirmektedir. Bu nedenle çevresel dışsallıkların telafisinde 

küresel çözümler, yeni bir tartışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır (Kargı ve Yüksel,2010:200-

201) 

 



Erkan AKTAŞ 

5 

açıklanabilmektedir. Bu durum mevcut ya da planlanan yatırımların negatif 

dışsallık korkusuyla kendinden uzak olma davranışı şeklinde de 

yorumlanabilir.  

NIMBY davranışı her şeyden önce, vatandaşların kendi yakınlarına 

yapılacak ya da yapılmakta olan yatırımdan olumsuz etkileneceklerine dair 

inançlarından kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede yatırımla ilgili algılanan 

risk arttıkça, NIMBY davranışı da artmaktadır. Özellikle insanlar, teknik 

bilgilendirmenin sınırlı ya da tartışmalı olduğu durumlarda olası riskleri çok 

daha yüksek düzeyde algılamakta, bu durumda karşı çıkış da yüksek düzeyde 

olabilmektedir. Yine insanlar kendi sağlıklarına, çevrelerine ya da yaşam 

kalitelerine doğrudan etki eden riskler söz konusu olduğunda duygusal 

davranabilmektedirler. Son olarak karar alıcı ve uygulayıcılara dolayısıyla 

devlet ve/veya işletici şirkete duyulan güvensizlik de NIMBY davranışını 

etkilemektedir (Schively, 2007: 256). 

Bu kitabın ilk bölümünde Mersin halkının hem nükleere hem de 

Akkuyu Nükleer Santrali’ne bakışını ampirik olarak incelenmiştir3.  Bu tip 

büyük projelerin başarılı olabilmesi için bölge halkın ihtiyaç ve talepleri 

mutlaka dikkate alınması gerekmektedir.  İkinci bölümde ise anket 

çalışmalarında Akkuyu Nükleer Santrali için Mersinlilerin yorumlarından 

oluşuyor. Üçüncü bölüm ise bu iki bölümünün sonucundan oluşmaktadır. 

3 Bu konuda tek başıma yaptığım “Mersin Halkının Akkuyu Nükleer Santral Projesi ve Sektörel 

Etkileri Hakkındaki Görüşleri” isimli makale sonuçlarını verdim. 





1 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bu çalışmadaki veriler, 2016 yılında Mersin Kent Konseyi ile Mezitli 

Kent Konseyi tarafından yapılan alan çalışması sonuçlarından alınmıştır. Bu 

çalışmanın ana kütlesi Mersin ilindeki tüm yetişkin bireylerden 

oluşmaktadır. Veriler, 2016 yılı Mayıs ayında Mersin ilinin tüm ilçelerinden 

toplanmıştır. Mersin ilini temsil edebileceği düşünülen toplam 5050 kişi ile 

basit tesadüfî yöntemle belirlenmiş ve bu hane halklarıyla birebir görüşmeler 

yapılarak anketler doldurulmuştur. Verilen 3550 kişisi internet üzerinden ve 

1500 tanesi ise özellikle internet kullanımın az olduğu kırsal alanlarda yüz 

yüze anket ile tamamlanmıştır. Örneklem içerisinde, belli bir ilçede yapılan 

anketlerin toplam örneklem hacmi içerisindeki payı ilgili ilçe nüfusunun il 

merkez nüfusuna oranına göre belirlenerek veri sayısı tesadüfi olarak 

seçilmiştir.  

Yapılan 5050 anket, ilçelere nüfus yoğunluğuna göre dağılmadığı için 

ilçe nüfuslarına orantılı bir şekilde tesadüfü olarak 5050 anketten 2626 anket 

tesadüfü olarak seçilmiştir. Anket sayısı açısından nükleer ile ilgili 

Türkiye’deki en kapsamlı çalışma olmaktadır. 5050 anket sonuçları ile 2626 

anket sonuçları arasında çok ufak farklılıklar bulunmaktadır. Fakat doğru 

olan ise anketin çok olmasından çok Mersin ilini daha iyi temsil etmesi daha 

da önemlidir. Bu yüzden, sosyal bilimlerde yöntem çalışan biri olarak buna 

dikkat etmem gerekiyor.  

Tabloda da görüldüğü gibi her ilçeden veri toplandı. Bu anketlerin 

özellike saha çalışmasında katkı sağlayan kahramanlarımı unutmadım. 

Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 
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Tablo 1. Yapılan Anketlerin İlçelere Göre Dağılımı 

 Adet Yüzde 

Toroslar 362 13,8 

Akdeniz 359 13,7 

Yenişehir 349 13,3 

Tarsus 345 13,1 

Mezitli 301 11,5 

Bozyazı 184 7,0 

Silifke ilçesinde 148 5,6 

Erdemli 127 4,8 

Mut 116 4,4 

Anamur 102 3,9 

Aydıncık 90 3,4 

Gülnar 88 3,4 

Çamlıyayla 55 2,1 

Toplam 2626 100,0 

Bir daha neden 2626 ankete düşürdüğümü açıklamak isterim; 5050 

kişiyle yapılan anket çalışması sonrası oluşan veriler, daha sağlıklı 

enformasyon doğrultusunda ilçelere göre dağılımı baz alınarak tesadüfü 

olarak 2626 anket sonuçları analiz edilmiştir. 

Mersin halkının nükleer santral ile ilgili düşünceleri aşağıda yer 

verilmiştir. Mersinlilerin yaklaşık %78’i nükleer santrale geçilmemeli 

konusunda düşüncelerini belirtirken, yaklaşık olarak %15’i nükleere 

geçilmeli şeklinde düşüncelerini belirtmiştir. Sonuç olarak, Mersin halkının 

yaklaşık  %78’i nükleere hiçbir şekilde geçilmemesi gerektiğini söylüyor. 

Mersin halkının yalnızca yaklaşık %15’i nükleere geçilmesi gerektiğini 

söylüyor. 
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Tablo 2. Mersinlilerin Nükleer Santral ile İlgili Düşünceleri 

 Adet Yüzde 

Kesinlikle geçilmeli 267 10,2 

Geçilmeli 121 4,6 

Kararsızım 138 5,3 

Geçilmemeli 355 13,5 

Kesinlikle geçilmemeli 1680 64,0 

Fikrim yok 65 2,5 

Toplam 2626 100,0 

27 AB üye ülkesinde nükleer enerji ile ilgili toplam 26.746 kişiyle 

görüşme sonucunda; nükleer enerjiyi destekleyenlerin oranı %44; karşıtların 

ise %45’dir. Bununla birlikte, AB’de nükleer enerjiyi destek konusunda 

ülkeden ülkeye farklılık görülmektedir. Nükleer enerjiye en düşük destek 

oranı, daha çok nükleer santrale sahip olmayan ülkelerdedir. Bu ülkeler, 

Kıbrıs %7, Avusturya %14, Malta %15 ve Yunanistan’da %18’i nükleeri 

desteklediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, her on kişiden yaklaşık sekizi 

nükleer enerji karşıtıdır (Eurobarometer, 2008:7).Bu çalışmada elde edilen 

yüzde oranlar, Avrupa’da nükleeri olmayan ülkelerdeki yüzde oranları ile 

örtüşmektedir.  

Öğretmen adaylarının Türkiye’de nükleer santral kurulmasına ilişkin 

görüşleri ile ilgili başka bir çalışmada, öğretmen adaylarının %47’sinin 

Türkiye’de nükleer santral kurulmasına karşı olduğu, %44’ünün karşı 

olmadığı ve %9’unun ise karasız olduğu belirlenmiştir. (Eş ve ark,2016 :57) 

Akkuyu Nükleer Santral ile ilgili 100 akademisyen ile yapılan başka 

bir çalışmada, nükleer santralin doğru bir yatırım olmadığını söyleyenlerin 

oranı yaklaşık %90 olarak belirlenmiştir (Bobat, 2006:3). 

Avrupa Komisyonu tarafından 2005-2006 tarihleri arasında 1005 

kişiyle yapılmış ankette, deneklerin “elektrik için nükleer enerji üretimine” 

% 51,8 oranında elektrik için nükleer enerji üretimine olumlu bakıldığı 

belirlenmiştir. Bu çalışmada, Akdeniz halkının %50 gibi bir oranla nükleer 

enerjinin çok olumlu etki yaratacağına inandığı belirlenmiştir (Ediger ve 

Kentmen,2010:286). Yaklaşık 10 yıl sonra daha geniş kapsamlı bu çalışma 

sonuçlarında nükleere olumlu bakanların oranın %50’lerden %15’lere 
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gerileme nedenlerinin de iyi bir şekilde irdelenmesi lazım.  Eurobarometenin 

Türkiye ve bölge ile ilgili yapılan nükleer anket çalışmasının diğer 

çalışmalardan farklı çıkması, yanlış ya da yetersiz örneklem sonucu olabilir.  

Mersin halkının yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili 

düşüncelerine aşağıda yer verilmiştir. Mevcut veriler ışığında, Mersin 

halkının Akkuyu Nükleer santrali için %74,6’sı kesinlikle doğru bir karar 

olmadığı ve %9,3’ü ise doğru bir karar olmadığını düşünmektedir. Mersin 

halkı toplamda yaklaşık %84’ü Akkuyu Nükleer Santrali’nin doğru bir karar 

olmadığını düşünmektedir.  Akkuyu Nükleer Santrali’nin doğru bir karar 

olduğunu düşünenlerin oranı ise yalnızca yaklaşık olarak %9 olarak tahmin 

edilmiştir.    

Tablo 3. Mersin Halkının Yapımı Süren Akkuyu Nükleer Santrali ile İlgili 

Düşünceleri 

 Adet Yüzde 

Kesinlikle doğru bir karar 105 4,0 

Doğru bir karar 139 5,3 

Kararsızım 97 3,7 

Doğru bir karar değil 243 9,3 

Kesinlikle doğru bir karar değil 1959 74,6 

Fikrim yok 83 3,2 

Toplam 2626 100,0 

Akkuyu Nükleer Santral ile ilgili 100 akademisyen ile yapılan başka 

bir çalışmada, Akkuyu Nükleer Santrali’nin doğru bir yatırım olmadığını 

söyleyenlerin oranı %96’ı gibi büyük bir olarak belirlenmiştir (Bobat, 

2006:6). Bu durum da mevcut çalışmamızla paralel bir sonuçtur. 

Gerek Bobat’ın çalışmasında gerekse de bu çalışmada, nükleere bakış 

Mersin Akkuyu olduğu zaman, Mersin halkının negatif bakışının daha da 

arttığı görülmektedir. Bu iki çalışma da Mersin Akkuyu’daki nükleere 

olumsuz bakış ile nükleere olumsuz bakış arasındaki farkın %6 olduğu 

belirlenmiştir. Bu durum, arka bahçemde olmasın sendromu ile açıklanabilir. 

Bu tip yatırımların negatif dışsallık yaratacak korkusuyla insanların 

kendinden uzak tutma davranışı şeklinde de yorumlanabilir.  
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Mersin, Sinop ve Kırklareli illerinde 384’er katılımcı olmak üzere 

toplam 1.152 vatandaşla yapılan anket sonucunda, katılanların %81,3’ü 

yöresinde kurulması düşünülen nükleer santrali tehlikeli gördüğünü 

belirtmiştir (Palabıyık ve ark,2010:192). TÜBİTAK projesi kapsamında elde 

edilen bu sonuçlarla bu çalışma verileri tamamen örtüşmektedir. 

Mersin halkına göre, yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali’nin 

Sektörel olumlu etkilerine bakıldığında, ilk sırada yaklaşık %50 sanayi, 

lojistik ve enerji olarak görülmektedir. Yapılan bu santralin Mersin’e hiçbir 

alana olumlu etkisi olmayacağını düşünenlerin oranı ise %36 olarak 

hesaplanmıştır.  

Tablo 4. Mersin Halkına Göre Yapımı Süren Akkuyu Nükleer Santralinin 

Sektörel Olumlu Etkileri 

 Adet Yüzde 

Sanayii, lojistik ve enerji 1301 49,5 

Tarım 217 8,3 

Turizm 75 2,9 

Hiçbirini 945 36,0 

Diğer 88 3,4 

Toplam 2626 100,0 

Mersin halkına göre yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali’nin 

sektörel olumsuz etkilerine bakıldığında, ilk sırada yaklaşık %60 ile tarım 

sektörü görülmektedir. Tarım sektörünü %23 ile turizm sektörü takip 

etmektedir. Yapılan bu santralin Mersin’e tüm yaşam alanlarını olumsuz 

etkileyeceğini düşünenlerin oranı ise %12 olarak hesaplanmıştır.  
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Tablo 5. Mersin Halkına Göre Yapımı Süren Akkuyu Nükleer Santralinin 

Sektörel Olumsuz Etkileri 

 Adet Yüzde 

Tarım 1562 59,5 

Turizm 613 23,3 

Tüm yaşam alanlarını 323 12,3 

Diğer 128 4,9 

Toplam 2626 100,0 

Mersin halkının Akkuyu Nükleer santraline bakışı ile eğitim, yaş ve 

yer arasındaki bağımlılık testine bakıldığında, tüm değişkenlerle Mersin 

halkının Akkuyu Nükleer santraline bakışı arasında bir bağımlılık olduğu 

ortaya çıkmıştır.  

Mersin halkının Akkuyu Nükleer santraline bakışı ile cinsiyet 

arasındaki bağımlılığa bakıldığında, kadınların Mersin Akkuyu nükleer 

santrale daha mesafeli baktığı belirlenmiştir. Bu durum mevcut literatürle de 

örtüşmektedir.  

Nükleer enerji ve sosyal kabul ile ilgili literatürde genelde kadınların 

erkeklere göre nükleer santralleri insan ve çevre sağlığına tehditleri 

bakımından çok daha az güvenli gördükleri; bu nedenle kadınların, erkeklere 

göre daha fazla nükleer enerjiye karşı oldukları belirtilmektedir (Brody, 

1984: 209).  

Mersin halkının Akkuyu Nükleer Santrali’ne bakışı ile eğitim 

arasındaki bağımlılığa bakıldığında, eğitim arttıkça Akkuyu Nükleer 

santraline bakışın daha olumluya döndüğü görülmektedir. 

Mersin halkının  Akkuyu Nükleer Santrali’ne bakışı ile yaş arasındaki 

bağımlılık yönüne bakıldığında ise, yaş arttıkça Akkuyu Nükleer Santrali’ne 

bakışın daha olumluya döndüğü görülmektedir. 

Başka bir çalışmada da yasça ileri olanlar, gençlere göre nükleer 

enerjiyi daha fazla destekledikleri belirlenmiştir. Bu durum da mevcut 

çalışmamızla örtüşmektedir (Brody, 1984: 209).  
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Tablo 6. Mersin Halkının Akkuyu Nükleer Santraline Bakışı ile Eğitim, 

Yaş ve Yer Arasındaki Bağımlılık Testi 

Sosyal Değişkenler Serbestlik Derecesi Ki-kare değeri Ki-kare testi p-değeri 

Cinsiyet 10 52,110 0,0000 

Eğitim 5 34,863 0,0000 

Yaş 25 121,700 0,0000 

İlçe 60 203,600 0,0000 

*Yaş gruplara göre alındığı için sıralama veri olarak eklenmiştir.  

Bu çalışmada yapılan ekonometrik analiz ile birlikte, yaş, eğitim ve 

cinsiyet ile Mersin halkının Akkuyu Nükleer Santrali’ne bakışı arasındaki 

ilişki için sıralı probit modeli kullanılmıştır. 

Ki-kare analizinde, Mersinlilerin Akkuyu Nükleer Santrali’ne 

bakışının eğitimden bağımsız olmadığı ortaya çıkmışken, yapılan regresyon 

modelinde, Mersin halkının Akkuyu Nükleer Santrali’ne bakışı ile eğitim 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Yapılan regresyon modelinde, Mersinlilerin Akkuyu Nükleer 

Santrali’ne bakışı ile cinsiyet ve yaş arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur.  

Tablo 7.  Sıralı Probit Model Tahmin Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler Katsayı Prob. (Olasılık Değeri) 

Yaş 0.165720 0.0000 

Eğitim -0.017948 0.5172 

Cinsiyet 0.409720 0.0000 

Enerji politikaları oluşturulurken ulusal ve bölgesel ölçekte halkın 

ihtiyaç ve taleplerinin mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü tercih 

edilen enerji kaynaklarının ekonomik etkileri olduğu kadar çevresel ve 

sosyal diğer etkileri de olmaktadır.  
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Bu çalışma, Türkiye’de nükleere bakış ile ilgili bölgesel olarak en 

kapsamlı alan çalışması özelliği taşımaktadır4. Araştırmaya konu olan 

değişkenler arasında hem ki-kare hem de lojistik regresyon analizi 

yapılmıştır.   

Yapılan alan çalışması sonucunda, Mersin halkının yaklaşık %78’i 

nükleer santrale geçilmemesi konusunda düşüncelerini belirtirken, yaklaşık 

olarak %15’i nükleere geçilmeli şeklinde düşüncelerini belirtmiştir. 

Mersin halkının yaklaşık %84’ü Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin 

doğru bir karar olmadığını düşünmektedir.  Akkuyu Nükleer Santrali’nin 

doğru bir karar olduğunu düşünenlerin oranı ise yaklaşık olarak yalnızca %9 

olarak belirlenmiştir.  

Mersin halkının yaklaşık %78’i nükleer santrale geçilmemesi 

konusunda düşüncelerini belirtirken, konu Mersin’deki Akkuyu Nükleer 

Santrali olunca bu oranın %84’e çıktığı görülmektedir. Bu durumu da arka 

bahçemde olmasın sendromu ile açıklayabilmekteyiz. Ya da kurulması 

planlanan santralin bölgeye yaratacağı olası olumsuz dışsallıkla da 

açıklanabilir. 

Mersinlilere göre yapımı süren Akkuyu Nükleer santralinin en çok 

tarım sektörünü olumsuz etkileyeceğini düşünmektedir. Tarım sektörünü 

%23 ile turizm sektörü takip etmektedir. Yapılan bu santralin, Mersin’de tüm 

yaşam alanlarını olumsuz etkileyeceğini düşünenlerin oranı ise %12’dir. 

Kadınların Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’ne daha mesafeli baktığı 

belirlenmiştir. Eğitim arttıkça da Akkuyu Nükleer Santrali’ne bakışın daha 

olumluya döndüğü de görülmektedir. Diğer taraftan, yaş arttıkça Akkuyu 

Nükleer Santrali’ne bakışın daha olumluya döndüğü görülmektedir. 

Bu çalışmada yapılan ekonometrik analiz ile birlikte; yaş, eğitim ve 

cinsiyet ile Mersin halkının Akkuyu Nükleer Santrali’ne bakışı arasındaki 

ilişki için sıralı probit modeli kullanılmıştır. Yapılan regresyon modelinde, 

Mersin halkının Akkuyu Nükleer Santrali’ne bakışı ile eğitim arasında 

                                                             
4 2020 yılından sonra yapılan her anket çalışmasında etik kurul zorunluluğu getirilmiştir. Fakat bu 

çalışma 2020 yılından önce yapıldığı için etik kurul izni alınmamıştır. 
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istatistiki olarak anlamsız bir ilişki tahmin edilmişken, cinsiyet ve yaş 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tahmin edilmiştir.  

Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar ışığında, Mersin halkının Akkuyu 

Nükleer Santrali projesine ve Sektörel etkilerine büyük çoğunlukla olumsuz 

baktığı belirlenmiştir. Kentlerde katılımcı yönetim ya da yönetişim 

konusunda Mersin halkının düşüncesi ne yazık ki dikkate alınmadığı bu 

çalışmayla birlikte net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Oysa, gelişmiş ülkelerde 

bölgeyi etkileyen büyük projelerde yerel halkın katılımı son derece önem arz 

etmektedir. Yapımı süren Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin geleceği ve 

toplumsal bakışı ile ilgili sürecin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Mersin hem bölgede hem de uluslararası alanda, tarım, turizm ve 

lojistik potansiyeli olarak ön plana çıkan bir kenttir. Bu kent ile ilgili 

yapılacak mega projelerde diğer sektörlere etkileri ayrıntılı olarak 

araştırılması gerekmektedir. Aksi taktirde bu tip yeni projelerin kente 

katkılarından çok zararları olabilir. Bu çalışmayla birlikte, Mersin halkının 

da benzer düşünceler doğrultusunda, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali 

projesine olumsuz baktığı konusunda temel bir varsayım oluşturulabilir.  

Mevcut projenin aşamalarının şeffaf bir şekilde, yerel yönetim, ilgili 

oda ve STK’ların denetime tabii tutulması ve bu doğrultuda kamuoyunun 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, bu projenin bölgede 

yaratacağı olası olumsuz ekonomik ve çevresel etkilerin daha da derinleşip 

artmasına neden olacaktır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Bu kitabın en temel özelliği ise ikinci bölümde yer alan, Mersin ilinin 

her ilçesinden yaklaşık 865 kişinin Mersin Akkuyu Nükleer Santrali 

hakkındaki olumlu ve olumsuz düşüncelerinden oluşmaktadır.  Bu 

düşünceler içinde çok kısa ve birbirine benzer yanıtlar çıkarılmıştır. Bununla 

birlikte, hakaret içerikli yorumlarda çalışmadan çıkarılmıştır. 

Buradaki yorumları okurken bir sürü duygu içerisine gireceksiniz. 

Bazen gülecek ya da üzülecek, bazen de kızacak ya da ağzına sağlık 

diyeceksiniz. Fakat şunu anlayacaksınız ki; halk Akkuyu nükleer ile ilgili 

boş değil. Burada yaptığım bir nevi mikrofonu Mersin’de yaşayanlara 

tutmak gibi bir şey.  

Bu yazıları okuduktan sonra bile Akkuyu Nükleer Santrali hakkındaki 

düşünceleri tek tek görebilme fırsatı sunuyor size. Bu cümleler bile bu 

konuyla ilgili yapılacak başka bir çalışmaya nitel bir veri bile olabileceğini 

düşünüyorum. 

Asıl bu bölümdeki amacım “tarihe not” olabilmek. Gelecekte 

yaşananlara karşı atalarının Akkuyu Nükleer Santraline bakışını ortaya 

koymak. Ya da halkı rağmen nükleer nasıl yapıldığını gelecek nesillere 

şikâyet etmektir. Bu durum, bizim neslin aldığı kararları aklamak gibi bir 

iddiası da olmadığını söylemem gerekir.  

Bu konuda çalışma yapan kişilerden ricam yaklaşık 865 kişinin 

yorumlarını sıkılmadan okumalarıdır. Ya da çevre konusunda yeni 

sloganlara ihtiyacı olanlarında buradaki fikirlerden yararlanılmalı diye 

düşünüyorum. 
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ANKETE ONLİNE KATILANLARIN GÖRÜŞLERİ 

“Bütün dünyanın vazgeçmek için uğraştığı enerjiyi kullanmaya 

çalışmak anlamsız ve tehlikeli.” 

                                        Akdeniz ilçesinde 40’lı yaşlarda 

üniversiteli bir kadın. 

 

“Ülkemde çocuğumun geleceği için nükleer santral istemiyorum! 

Türkçe anlamıyorsanız istediğiniz dilde anlatabilirim.” 

                                                             Akdeniz ilçesinde 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Nükleer hayır diyorum.” 

                                                        Akdeniz ilçesinde 25’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“Sıcak sularda reaktörleri nasıl soğutacaklar çok merak 

ediyorum?” 

                                                            Akdeniz ilçesinde 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleer enerji konusunda en tecrübeli, bilgili ve dikkatli bilinen 

ülke olarak Japonya bile nükleer enerjiden uzaklaşmaya, santrallerini 

durdurmaya başladığına göre, Türkiye'nin muhtemelen en eski ve ilkel 

teknolojisiyle böyle bir atılıma girmesi akıl alır gibi değil.” 

                                                            Akdeniz ilçesinde 40’li 

yaşlarında üniversiteli erkek. 
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“Nükleer karşı çıkanın atom çekirdeği kadar beyni yoktur” 

                                                             Akdeniz ilçesinde 50’li 

yaşlarında üniversiteli erkek. 

 

“Nükleer enerji yerine alternatif güneş enerjisi.” 

                                                          Akdeniz ilçesinde 25’li 

yaşlarında üniversiteli bir erkek. 

 

“Yaratabilecek olumsuzluklar düşünülerek uygun yerlere rüzgâr 

santralleri.” 

                                                           Akdeniz ilçesinde 50’li 

yaşlarında lise mezunu bir erkek. 

 

“Nükleer santral büyük tehlike Akkuyu bizim değil Rusların. Bizim 

çevremizi yok ediyor üstelik bize en fahiş fiyatlarla elektrik satacaklar.” 

                                                           Akdeniz ilçesinde 50’li 

yaşlarında üniversiteli bir erkek  

 

“50 yıl önce beklide alternatifti bugün tüm zararları ortaya çıkmış 

ve geleceğin enerji kaynağı güneş ve rüzgâr iken biz de dünyayı 50 yıl 

geriden takibe devam etmeyelim. İsveç, Almanya, Fas vb ülkeler gelecekte 

hangi enerjiye yatırım yapıyor lütfen dikkat edelim bu zamanda buna engel 

olamazsak geleceğimiz çocuklar ve gençlere yazık ederiz. Ayrıca denetim 

ile ilgili mecburen işaretlediğim kısımlarda hiç birine katılmıyorum 

denetimler yapılamaz.” 

                                                            Akdeniz ilçesinde 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu erkek. 
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“Bir Mersinli olarak asla istemiyorum rüzgâr ve güneş enerjisi 

dururken.” 

                                                           Akdeniz ilçesinde 25’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek. 

 

“Güneş enerjisini ucuzlatmak için teknolojik yatırım yapılsın.” 

                                                           Akdeniz ilçesinde 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek. 

 

“Santralın yapılmasına kesinlikle karşıyım.” 

                                                          Akdeniz ilçesinde 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek. 

 

“Nükleer santral istemiyoruz. Türkiye’nin hiçbir yerinde buna 

ihtiyacımız yok daha doğal çevreye doğaya ve insana zarar vermeyecek 

yöntemler kullanılabilir.” 

                                                          Akdeniz ilçesinde 25’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın. 

 

“Tek kelime: Cinayettir.” 

                                                          Akdeniz ilçesinde 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek.    

 

“Derhal durdurulmalı!” 

                                                          Akdeniz ilçesinde 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek.       
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“Bu cinayeti durdurun.” 

                                                          Akdeniz ilçesinde 25’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek  

 

“Doğru bir şekilde başında güvenlik ilkelerine uyan şahıslar ve 

kurumlar olduğu sürece hiç bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bence 

destek olmalıyız ama denetimlerini doğru yaptırtarak başında bizler olarak 

bu ankete şu an bu sistemleri bilen kaç kişi oy verecek?” 

                                                            Akdeniz ilçesinde 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek. 

“Dünyada hemen hemen bütün ülkeler nükleerden vazgeçerken 

bizim bu konuda ısrarcı olmamız akıl ve mantığa sığmıyor.” 

                                                           Akdeniz ilçesinde 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek  

 

“KESİNLİKLE İPTAL EDİLMELİ YAPILMAMALI ONUN 

YERİNE GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANILABİLİR.” 

                                                          Akdeniz ilçesinde 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek.   
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“Çernobil ve Fukushima nükleer kazaları ve sonuçları, yarattığı 

doğal felaket daha hala taptazeyken ve dünya trendinin yenilebilir 

kaynaklara yönelmesi söz konusu iken Türkiye’nin nükleer enerjiye 

geçmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Ayrıca yüzlüce yıl saklanması 

gereken atıkların nerede saklanacağını nasıl bir plan oluşturulduğuna, 

yeterli eğitim almış eleman vardı, kriz anında nasıl bir önlem alınabilir gibi 

sorulara hiçbir şekilde kamuoyuna açıklama yapılmadı. Ülkemiz deprem 

ve terörizm riskleri altındayken böyle bir projeyi AKP ve gelecek herhangi 

başka hükümetlerin becerebileceğine kesinlikle inanmıyorum. Japonya 

gibi gelişmiş bir ülke bile Fukushima felaketini doğru düzgün idare 

edememişken, Türkiyecin böyle riskli bir projeye onay vermesini 

anlamıyorum ve sorumsuzca buluyorum, ateşle oynuyorlar. Akdeniz 

bölgesi potansiyel olarak; güneş ve rüzgâr gibi yenilebilir temiz enerji 

kaynaklarından yararlanabilir ve bu konuda ciddi yatırımlar yapmalıdır. 

Bu konuda teşvik ve yatırımların bir an önce arttırılması gerektiğini 

düşünüyorum. Dünya bizim malımız değil. Gelecek nesillere sorumlulukla 

aktarılması gereken nadide bir gezegen. Oluşabilecek herhangi bir sızıntı 

durumunda çevresel risklerle çok uzun zaman boyunca hep birlikte 

yaşamak zorunda kalacağız. Sadece bizler değil, çocuklarımız, 

torunlarımız vs nesiller boyunca böyle bir felaket devam edecektir. Bunun 

açıklamasını ve sorumluluğunu kimse veremez alamaz. Kesinlikle oldubitti 

mantığı ile yapılacak bir proje değil. Lütfen aklınızı başınıza alın, biraz 

araştırma yapın, tarihteki kazaları ve yarattığı çevresel felaketleri 

inceleyin. Siz de anlayacaksınız ki Akkuyu nükleer santral projesi 

absürtlüktür, cahilliktir ve sorumsuzluktur. Etkisi sadece Türkiyeci değil, 

Orta doğu ve bütün Akdeniz bölgesini etkileyecektir.” 

                                                     Akdeniz ilçesinde 25’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek  

 

“Nükleer santral için yer seçimi (Mersin Akkuyu) doğru mu? Gibi 

bir anket sorusu, ülkemde başka yerlerde yapılabilir anlamını taşır, bu 

nedenle soru amacına uygun değildir.” 

                                                     Akdeniz ilçesinde 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek. 
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“Nükleer santral hiç bir yerde yapılmamalı. Akkuyu diyerek yanlış 

bir yönlendirme ortaya çıkabilir.” 

                                                         Akdeniz ilçesinde 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın. 

 

“ÇERNOBİL PATLAMASI SIRASINDA TRABZONDA 

YAŞAYAN VE SONUÇLARI GÖREN BİR İNSAN OLARAK 

KESİNLİKLE YAPILMAMASI GÖRÜŞÜNDEYİM.” 

                                                    Akdeniz ilçesinde 40’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın. 

 

“Kömür madenlerini bile düzgün işletemeyen ve denetlemeyenler 

riski vahim olan nükleer santrali nasıl işletir ve denetlerler 

düşünemiyorum. Milletin muhalefetine rağmen İnsan sağlığını 

düşünmeyen hükümetin bu kararına kesinlikle karşıyım.” 

                                                Akdeniz ilçesinde 50’li yaşlarda lise 

mezunu bir kadın. 

 

“DAHA ALTERNATİF VE RİSKİ DÜŞÜK ENERJİ 

KAYNAKLARINA YATIRIM YAPILMALI.” 

                                                  Akdeniz ilçesinde 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın                    

 

Yılın en az 300 günü güneş gören Mersin’e, güneş enerjisi 

santralleri yapılmalıdır nükleer enerji değil ! 

                                                   Akdeniz ilçesinde 25’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek  

“Ülkemiz için kesinlikle olmalı.” 

                                                    Akdeniz ilçesinde 30’lu yaşlarda 

ilkokul mezunu bir erkek  



Erkan AKTAŞ 

21 

“Mersin dışında Turizm ve Tarımdan uzak bir deniz kenarında 

kurulabilir.” 

                                                     Akdeniz ilçesinde 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek. 

 

“Patlama olmadan bile denizi ısıtması nedeniyle çevresel felaket 

olacaktır.” 

                                                      Akdeniz ilçesinde 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek. 

 

“Başka şehir kalmadı mı yapacak güzel Mersin'imizi 

kirletmeyin.” 

                                                        Akdeniz ilçesinde 25’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek. 

 

“Nükleer Santrale tamamen karşıyım.” 

                                                      Akdeniz ilçesinde 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın  

 

“Kirletecek daha az kullanılan ve turizm potansiyeli daha düşük 

olan bir yer seçilebilir. Mersin Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden 

birisidir ve turizm potansiyeli çok yüksektir. Yapılacak bir nükleer 

santralin bölgeye vereceği maddi ve manevi zarar (herhangi bir kaza veya 

patlama olmasa dahi), elde edilecek marjinal faydadan çok daha fazla 

olacaktır. Mersin gibi tarım ve turizmin çok önemli bir yere sahip olduğu 

şehirde çevre temizliği çok önemlidir. Bölgede nükleer santral yerine 

güneş enerjisinden elde edilecek enerji hem ülkemizin güneşlenme gün 

sayısının yüksek olması sebebiyle bir örnek teşkil edecek hem de bölge 

temizliği açısından yerinde bir devlet politikası olacaktır.” 

                                                    Akdeniz ilçesinde 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek  
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“Rusya’da yaşanan Çernobil faciasından sonra, Türkiye ve bölgede 

kanser oranı %100 arttı, bu demektir ki, Akkuyuda nükleer santralin 

yapılması, Akdeniz Bölgesinde ve Orta doğuda da çok fazla risk içeriyor, 

Kesinlikle Kurulmasın.” 

                                                     Akdeniz ilçesinde 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın. 

 

“Çağı yakalamak istiyorsak nükleer enerji vazgeçilmezdir.” 

                                                     Akdeniz ilçesinde 60’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek. 

 

“Birçok alternatif enerji kaynağı varken, son derece riskli ve 

tehlikeli nükleer santrale hiç gerek yok.” 

                                                      Akdeniz ilçesinde 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın. 

 

“Bu nükleer santralin yapılmasına kesinlikle karşıyım. Bu projenin 

kabul edilmesi için çok yüksek komisyonlar ödendiğini düşünüyorum. 

Dünyada terk edilmiş bir enerji modası.” 

                                                    Akdeniz ilçesinde 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın. 

 

“Denetimler çok iyi yapılmalı. Yabancı firmanın her türlü 

aleyhimize mümkün olabilecek politikalarına karşı önlem alınmalı.” 

                                                     Akdeniz ilçesinde 25’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın. 
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“Akdeniz’in en güzel bir koyunda bu tesisin yapılması, Türkiye 

turizmini baltalamak adına yapılan bir tesistir. Türkiye’de elektrik 

üretmemek için tüm hidroelektrik santrallerinde bir trübün çalıştırılarak 

ancak her hidroelektrik santralı için % 10 veya 15 oranında üretim 

yapılmaktadır. Bu ne politikası ise…” 

                                                            Akdeniz ilçesinde 60’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“AKDENİZİN EN ÇOK GÜNEŞ GÖREN VE RÜZGÂR 

KAPASİTESİ ÇOK YÜKSEK OLAN BÖLGEMİZ MERSİN DE 326 KM 

UZUNLUĞUNDAKİ SAHİLİMİZDE YAŞAYANLAR RİZK ALTINA 

SOKULMAMALIDIR...” 

                                                            Akdeniz ilçesinde 65’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Güneş enerjisine yönelmeli. Neredeyse 12 ay güneş var.” 

             Akdeniz ilçesinde 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın. 

 

“Gelir sağlama adına hükümetin iç edeceği paraları düşünmek 

gerekli, yeterli bilgili personel olamayacağı tanıdık birinin başında 

duracağı belli olan bir tezgâha gelmeyelim. Yenilenebilir enerji kaynakları 

peşinde koşan dünyaya ayak uydurmayalım öncü olamam.” 

                                                               Akdeniz ilçesinde 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Bütün zengin ülkeler güneş ve rüzgâr enerjisine yönelirken 

nükleer santral seçimi akla güzel şeyler getirmiyor. Yine çıkar ilişkileri ön 

planda sanırım.” 

                                                              Akdeniz ilçesinde 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek. 
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“Çocuklarımıza temiz güvenilir bir dünya bırakmak bizim 

boynumuzun borcudur.” 

                                                              Akdeniz ilçesinde 35’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın. 

 

“Mersin Cennet gibi güzel bir yer. İklimi her şeye elverişli bu 

imkânları faydalı kullanmak gerek. Organik tarım, turizm gibi. Nükleer 

karar bu şehrin cazibesini olduğu gibi yok eder. Buda Mersin şehrinde 

yaşamı olumsuz derece etkiler.” 

                                                              Akdeniz ilçesinde 35’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın. 

 

“Ciddi kaza örneği dünya tarihinde yer almış ve hala o vahim 

patlamanın etkileri dünyada konuşulurken... Patlamanın olduğu bölge ve 

civarı tamamen kapatılmış insanlık için tehdit durumundayken bu 

santralin yapılması aleni bir katliam ve soykırım habercisi olacaktır, 

kesinlikle yapmamalı” 

                                Akdeniz ilçesinde 30’lu yaşlarda üniversite 

mezunu bir kadın 

 

“Bu tür enerji üretimi girişimleri doğa dengesini bozmak, sistemin 

getirim paylaşımına ve çeşitli maddi entrikalara yol açmak için yapılır. 

Siyasi alanda bunlar saklanır. Felaketler peş peşe yaşandığında da 

sorumluluğu kimse kabul etmez.” 

                             Akdeniz ilçesinde 60’li yaşlarda üniversite mezunu 

bir erkek 

 “Bu projeden kesinlikle vazgeçilmelidir artık. Sonuçları çok ağır 

olabilir. İhtiyacımız yok böyle bir şeye. Ülkemiz zaten her konuda yeterli 

bize.” 

                                   Akdeniz ilçesinde 20’li yaşlarda üniversite 

mezunu bir erkek     
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 “Kesinlikle yapılmamalıdır, nükleer enerji yıllar sonra tarımda 

kanserojen maddeye neden olabilir.” 

                                Akdeniz ilçesinde 20’li yaşlarda üniversite 

mezunu bir kadın 

                                

“Nükleer santral projesinin ne mersin de ne de Türkiye de bir başka 

şehirde yapılmasını istemiyoruz.” 

                                                  

Akdeniz ilçesinde 20’li  

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

 “Daha iyi daha doğa dostu enerji kaynakları varken neden daha 

fazla ücret verip daha tehlikeli ve daha doğa düşmanı olan nükleer 

anlatsana biraz?” 

                                        Akdeniz ilçesinde 20’li yaşlarda üniversite 

mezunu bir kadın 

 

“Mersin’de o kadar para ile Nil yarısına güneş tarlaları yapılırdı 

ama işte demek ki vurgunun büyüğü böyle yapılıyor.” 

                                                            Akdeniz ilçesinde 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

                 

“Dünyanın artık buna dur demesi gerekirken biz hala manipüle 

sonucu bu teknolojiye evet demek zorunda kalıyoruz. Yani Türkiyecin 

maalesef söz hakkı yok. Bunu anlıyoruz. Yoksa bu kadar kar marjı 

olmayan ve riskler taşıyan teknolojiyi neden kabul ederci bir ülke.” 

                                         Akdeniz ilçesinde 40’lı yaşlarda üniversite 

mezunu bir kadın 
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“Nükleer enerji yerine güneşli gün sayısının 280-320 gün olan bir 

şehirde güneş enerji panelleri ile gayet yeterli enerji üretilebilir...” 

             Akdeniz ilçesinde 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

   “Nükleer Santral Ülkemiz İçin Gerekli Bulmuyorum birileri 

Cebindeki Para İçin Bu Milletin Sağlığı Riske Atılmamalıdır.” 

                Akdeniz ilçesinde 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

               

“Birçok bölge güneş ve rüzgâr enerji dönüşümüne uygunken, 

kolaya kaçıyorlar, ne acıklı” 

Akdeniz ilçesinde 30’lu yaşlarda lise 

mezunu bir erkek  

 

“Türkiye de güneş ve rüzgâr panelleri kurulması daha güvenlidir.” 

                 Akdeniz ilçesinde 30’lu 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek 

 

“YAPMAYIN. GÜNEŞ TARLASI KURALIM.” 

Akdeniz ilçesinde 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“ALTERNATİF ENERJİLERE YÖNELİNMELİ” 

             Akdeniz ilçesinde 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 
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“Mersin’in bölgenin tarımını bitirir uzun onurlu yaşam süremizi 

kısaltır.” 

            Anamur ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek                                                            

 

“Özellikle Rus teknolojisi olması ve Ruslarla son yıllarda olan siyasi 

problemlerden dolayı nükleer santrale hiç güvenmiyorum.” 

              Anamur ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Akdeniz bölgemiz tarım ve Turizm için Türkiye’nin bu güzide 

bölgelerinden biridir. Ben bu güzide bölgenin risk edilmesini doğru 

bulmuyorum bu santralin bölgeye yapılması büyük risktir. O yüzden doğru 

bir yatırım olduğunu kanısında değilim.” 

              Anamur ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Akkuyu Nükleer santralinin yerini bizzat eğitim ve gördüm. O 

bölgede nereye santral yapılmamalı ya da yapılamaz diye bir fizibilite 

çalışması yapılsa, AKKUYU ya santral yapılmamalı diye bir sonuç 

çıkar.Bu alana santral yapılır kararı alan İnsan denebilirse İnsanları 

tebrik etmek lazım...” 

Anamur ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Bir apartman inşaatını bir kömür ocağını denetlemeyen devletin 

nükleer santralı denetleyeceğini düşünmüyorum burada da……” 

Anamur ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 
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“İşsiz misiniz cahil misiniz yıl olmuş 2016 hala nükleer enerjiye 

karşı olanlar var, Dünya'daki bütün büyük ülkeler kullanıyor bunu, 

Türkiye de başarıyla üstesinden gelecektir -size rağmen- siz hiç o küçük 

beyninizi yormayın. Hım şimdi orda 2 tane ağaç da keserler hadi ülkeyi 

ayağa kaldıralım sokakları yakıp yıkalım ;)” 

Anamur ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Bence yapılmalıdır enerji bir savaştır bu savaşta dışa bağımlığımız 

ne kadar az olursa o kadar iyi olur Avrupa bugün bu projeyi kötülüyor 

ama kendi ülkesindeki 60-70 tane nükleer olduğunu unutuyor...” 

             Anamur ilçesinden 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Her şeyden öncesi ülkemizde yönelebilecek o kadar alternatif temiz 

enerji kaynakları var ki. Bunlar üzerine yoğunlaşıp ülkemizi daha temiz 

hale getirmek varken, nükleer santral riskini bugünün şartlarında göze 

almak ne derece doğrudur emin değilim. Günümüz teknoloji dünyasında 

nükleer enerjinin önemini tabii ki biliyorum. Ancak ülkemiz de henüz 

normal günlük hayatta bile yeterli alt yapı sağlanamamışken... Bir nükleer 

santralin tam anlamıyla denetlenip yeterli alt yapısının kurulabileceğine 

inanmıyorum. Örneğin 2016 yılındayız ve bu ülkede yeri geldiğinde 

günlerce süren elektrik kesintileri, su kesintileri... Oluyorken nükleer 

santral bölgesinde yaşanacak bir kesintinin sonuçları hakkında 

tedirginim.” 

Anamur ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Mersin bölgesi Anamur Bozyazı bu durumdan olumsuz 

etkilenecek.” 

        Anamur ilçesinden 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 
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“Ülkemizde hangi iş doğru yapıldı ki nükleer santral gibi denetimi 

ve kontrolü eksiksiz/düzgün yapılması gereken bir enerji santrali doğru 

düzgün işlesin. Kesinlikle yapılmamalı cennet topraklar cennet kalmalı.” 

            Anamur ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın. 

 

“Türkiye onlarca insanın hayatını kaybettiği maden kazalarında 

dahi riskleri ortadan kaldıracak önlemler almıyor. Üstelik siyasi kesimde 

de halkın acısını hissedip sorumluluk alacak bir tek devlet adamı yok. 

Dolaylısıysa yapılması planlanan Nükleer Santral gelişmişliğin değil 

yalnızca çıkarları söz konusu olan ve bu işten büyük karlar elde etmeyi 

planlayan bir takım bencil insanlar tarafından yapılıyor. Türkiye’de 

böylesine büyük bir karar alınmadan önce riskler ortadan kaldırılmalı -

deprem bölgesinde olduğu da unutulmamalı ki şiddeti 6 üzeri olan her 

depremde nasıl darmadağın olduğumuz ortada- ,gerekli önlemler alınmalı, 

halka güvence verilmeli, devlet çıkar gruplarını değil halkı dinlemeli, 

görevleri gereği. Dolayısıyla güvenmiyorum ve istemiyorum.” 

              Anamur ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“TOPLUMSAL EYLEMLER ARTTIRILMALI.” 

                 Anamur ilçesinden 40’lı yaşlarda lise 

mezunu bir erkek 

“Yapılabilecek çok büyük bir hata... Denenmemiş bir sistem çok 

korkutucu çok...” 

                 Anamur ilçesinden 40’lı yaşlarda 

lise mezunu bir erkek 
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“Lütfen öldürmeyin bizi birilerinin cebini doldurmayın yeteri kadar 

cepleriniz doldu.” 

Anamur ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle yapılmasını istiyorum komsu ülkelerimizin hepsinde var 

Türkiyecin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için mutlaka 

kurulmalıdır.” 

                        Anamur ilçesinden 20’li yaşlarda üniversite 

mezunu bir erkek 

 

“Bölgemde böylesine tehlikeli bir şeyi kesinlikle istemiyorum.” 

              Anamur ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Adı geçen bu santralde meydana gelecek en ufak bir sızıntı da ilk 

etkilenecek bölge Anamur ve Silifke ilçesinde tarımı olacaktır. Bu santrale 

kesinlikle karşıyım. Benzer santral sızıntıları Rusya ve Japoncada oluştu. 

Ve milyonlarca kişi olumsuz şekilde etkilendi.” 

                                    Anamur ilçesinden 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Süleyman Demirel Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 

mezunuyum. Nükleer gereklilik kesinlikle vardır. Lakin santrali yapacak 

olan şirketin sicili temiz değildir. Nükleer santralin çevresinde bizim 

günlük aldığımız radyasyon miktarından daha düşük bir oranı vardır. 

Tarım yapılabilir. Ama Rostoma güvenmiyorum Rostom 4 reaktörlü 

Çernobil enerji santralini yapan Rus devleti nükleer şirketidir. Siz 

düşünün.” 

                            Anamur ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek   
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“Tüm dünya nükleere karşı ama biz yaparız. Herkes gider Mersin 

e, Mersin gider tersine..” 

Aydıncık ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Her türlü güvenlik tedbiri üst düzey derecede planlanmalı ve 

uygulanmalı.” 

  Aydıncık ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Alternatif enerji kaynakları kullanılsın.” 

Aydıncık ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle olmamalı, mersin turizm ve tarım yönünden geçim 

sağlayan ildir. Mersin’in bozulmasını istemiyorum.” 

Aydıncık ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Bu proje kesinlikle önlenmeli.” 

Bozyazı ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Düzgün bir şekilde yapılırsa yararlı bir projedir.” 

Bozyazı ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 “Halk istemiyor ama bunu umursamayacağınızdan eminim.” 

Bozyazı ilçesinden 20’li yaşlarda lise 

mezunu bir kadın 
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“Eleştiriler basında daha çok yer almalı.” 

                          Bozyazı ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“NÜKLEER İSTEMİYORUZ. KORKUYORUZ.” 

                            Bozyazı ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santral istemiyoruz bize zarar vereceğini düşünüyoruz. 

Hayatımızı tehlike altında olacak.” 

                            Bozyazı ilçesinden 20’li yaşlarda lise 

mezunu bir kadın 

 

“Türkiye’de o kadar yenilebilir kaynaklarla enerji üretilebilecekken 

ve Mersin gibi bir bölgede nükleeri tehlikeli buluyorum.”  

Bozyazı ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“En ufak bir sızıntı buradaki yaşamı çok büyük tehlikeye sokar 

kesinlikle istemiyorum bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak.” 

Bozyazı ilçesinden 20’li yaşlarda lise 

mezunu bir erkek 

“Nükleer santral is-te-mi-yo-ruz.” 

Bozyazı ilçesinden 40’lı yaşlarda lise 

mezunu bir kadın  

 

“Ben hem çiftçiyim hem esnafım, kesinlikle istemiyorum” 

Bozyazı ilçesinden 20’li yaşlarda 

ortaokul mezunu bir erkek 
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“Çernobil’i unutmadık, atom enerjisi tehlikelidir.” 

                                    Bozyazı ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleer santral yapılmadan önce halk bilinçlendirilmelidir.” 

                                     Bozyazı ilçesinden 50’li yaşlarda 

lise mezunu bir erkek 

 

“Dışa enerjide bağlı kalmaktan ise elimizde bu kadar imkân varken 

neden kullanmayalım. Nükleer enerji dünyanın süper güçleri inşa ederken 

biz trene bakar gibi bakıp alalım mı? ÜLKEM İÇİN NÜKLER ENERJİYE 

EVET diyorum.” 

                                        Bozyazı ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir 

 

“Santral ve güvenliği hakkında Akdeniz bölge halkına konferans 

vererek bilgilendirilmesi gerekir.” 

                                         Bozyazı ilçesinden 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santral Türkiye için siyasi bir tercihtir. Kesinlikle ihtiyaç 

değildir. Önce kayıp kaçakları kontrol altına alsınlar sonra gereksiz, 

görgüsüzlük aydınlatmalara son versinler. Atıkların ne olacağı netlik 

kazanmadı ÇED raporunuzdan kimsenin haberi yok. Neresinden tutsanız 

dökülüyor.” 

                                            Çamlıyayla ilçesinden 70’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 
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“Basit bir kar, zarar hesabı var ortada ne yazık ki kar birilerine 

zarar da vatandaşa yazacak.” 

                                             Erdemli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ayrıca Mersin’de bulunan birçok mavi bayraklı plajlar 

mahvolacak. Ekolojik denge bozulacak. Tüm doğal yaşam bitecek. Deniz 

canlılarının muhtemelen tamamını çok olumsuz etkileyecek... Çok 

tedirginim ve kesinlikle istemiyorum.” 

                                                 Erdemli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleer santral Türkiye için felakettir.” 

                                            Erdemli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer enerji kesinlikle şart ancak bu iktidar ve anlayışla asla 

olmamalı.” 

                                             Erdemli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kendi şahsım olarak ben istemiyorum en güzeli güneş enerjisi.” 

                                          Erdemli ilçesinden 40’lı yaşlarda lise 

mezunu bir erkek 

 

“O kadar alternatif enerji üretimi mümkün iken buna gerek yok. 

Rantçılar için yapıldığını düşünüyorum.” 

                                          Erdemli ilçesinden 50’li yaşlarda lise 

mezunu bir erkek 
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“İnsan hatasının olmaması için gerekli olan her şeyi yapmanızı 

istiyorum. Çalışması gerektiğinden fazla çalışmamalı 50 yıllık kullanım 

ömrü varsa 53 yıl kullanılmamalı. Lütfen dikkatli ve düzenli olmanızı 

diliyorum.” 

                                                Erdemli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek                

 

“Hiçbir isin ehline yaptırılmadığı ülkemizde bu isten nice nesillerin 

acı çekmesi riski çok yüksek.” 

                                           Erdemli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Valla sizde bizimi koparıyorsunuz anlamadım ki. Çilekler ve 

muzlar kısacası tüm tarım ürünleri radyasyonlu urun barkodu alacak ve 

turizm ve tarım aşırı etkileyecek yapmayın lütfen. Yapacaksanız da bunun 

yeri Akdeniz iklimini etkileyecek yerler değildir. Lütfen yapmayın, lütfen 

yapmayın.” 

                                                    Erdemli ilçesinden 20’li yaşlarda 

lise mezunu bir erkek                                      

 

“Mersin, zaten yılın çok büyük bir kısmında güneş alan, sıcak bir 

yer. Nükleer santralin daha önceden felaketlere yol açan santral 

inşaatından sorumlu firmaya yaptırılması, insanların endişesini hâkli 

çıkarıyor. Benim ailem de Mersinli ve onların gençliğinden 

çocukluğundan beri sahilde turizm, balıkçılık, tarım vs pek çok şey 

yapılıyor ve çok yaygın bir alana yayılıyor bu ürünleri ve turizmi kötü 

etkileyecek.” 

                                                                      Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 
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“Güven vermeyen insanlar bizi tehlikeye atıyorlar.” 

                                                       Erdemli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Bu gün gelişmiş teknolojiler kullanan, sosyal, kültürel yapısı 

gelişmiş bilgi ve teknoloji pazarlayıp halkına refah sunan toplumlar, bu ve 

benzer enerjileri kullanarak çağ atlamıştı… Ülkemizde hızlı kalkınma ve 

hızlı gelişme için açıl enerji üretimi lazım… Enerji cari açığımız ve 

dışarıya bağlılığımız çok yüksek… Endüstriyi ve yüksek katma değerli 

ürünleri artırmak Çin hızlı ve yüksek miktarlarda enerjiye ihtiyacımız 

var… Ebetteki yan Atikeleri ve zararları gark öngörülemeyen doğa 

olayları, gerekse yanlış yönetim ve işletim hataları büyük zararlar 

verecektir…Bugün en gelişmiş ülkeler bile ana enerji açığını nükleer, 

termikle karşılamaktadırlar…Bugün Türkiye de alternatif enerji bilgi ve 

birikimi, teknolojisinde de dışı bağımlıdır…Önce dışa bağımlı enerjilerden 

hızla kurtulup, sonra yapılan hata, olumsuzlardan tecrübe ile alternatif 

enerjilere yönelmemiz lazım…Mesela boğazların hiç durmayan 

akıntısından Hidra/türbin enerjilerden yararlanmak gibi bilgi ve birikimi 

kazanana kadar hızla endüstriyel ve yetişmiş insan gücü için...” 

                                                            Erdemli ilçesinden 60’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santral tehlikedir.” 

                                                             Erdemli ilçesinden 70’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Güneşten elektrik üretim limiti çok düşük ve dolmuş. Sudan 

elektrik üretimine ise izin neredeyse yok. Almanya da pazarların üstü bile 

güneş panelleriyle dolu. Bizden verimliliği güneş olarak çok düşük biç 

ülke. Nükleere karşı değilim ama önce imkânlarımız kullanılsın sonra 

nükleer...” 

                                                             Erdemli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Mersin güneş cennetidir. Güneş santralleri kurulsun. Temiz 

enerji daha sağlıklıdır.” 

                                                              Erdemli ilçesinden 60’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Akkuyu nükleer santral kesinlikle yapılmamalı.” 

                                                               Erdemli ilçesinden 60’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Bu güzel cennet ülkemi nükleer santral yapımı felakete dönüşümü 

asla olmayan büyük ölçüde sorunlara doğru sürüklüyor. Ve bu ülkede 

sorumluluk sahibi- makam, mevki çalışmıyor. Hürgün birçok sebepten 

insanlar ölüyor önlem alan yok en kötüsü sorumluluk alan yok. İşte bu 

yüzden yapılmasına karşıyım.” 

                                                              

Erdemli ilçesinden 50’li yaşlarda üniversite 

mezunu bir erkek 

 

“Ülkemde nükleer santrali hiçbir yerde istemiyorum.” 

                                                              Erdemli ilçesinden 60’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Burayı kim denetleyecek. Denetleyecek kapasiteye hakim devlet 

kurum yok ki. Yapan Rus şirketinin geçmişi iyi değil ki.” 

                                                               Erdemli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Güneş ve rüzgâr fazlasıyla yeter bize.” 

                                                                Erdemli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Bilinçsiz cahil halkımız daha ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor 

rast gele şansa yaşıyoruz.” 

                                                                Erdemli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek  

 

“Ülkemizin enerjiye ihtiyacı her geçen gün artıyor. Ama bu kaynak 

nükleer olmamalı.” 

                                                                 Erdemli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek    

 

“Nükleer santral kurulumu hem insanlık hem de doğa için 

zararlıdır.” 

Erdemli ilçesinden 40’lı yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“MERSİN TURİZM SEKTÖRÜNDE İLERLEMESİ 

GEREKİRKEN SANAYİ SEKTÖRÜNE DOĞRU GİDİYOR. NE 

YAPALIM OTELLERİMİZİ YIKIP ARABA LASTİĞİ ÜRETEN 

FABRİKALARMI AÇALIM BUNU İSTİYORLAR.” 

                                                               Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Bu proje ölüm projesidir. BİLİMİ ÖZGÜR BIRAKASINLAR 

YETER.” 

                                                              Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek      

 

“Sadece Mersin değil ülkenin hiç bir yerinde Nükleer santral 

istemiyorum...” 

                                                             Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleer enerji santrali Akkuya yapılmasın istemiyoruz.” 

                                                             Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Yapılmasın!” 

                                                             Erdemli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın  

 

“Bu santral inşaatı derhal durmalı.” 

                                                              Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“En azından uluslararası atom enerjisi kurumunun standartlarında 

ve denetiminde yapılacağı için tedirgin değilim. Dünya bu enerjiyi 

kullanıyor ve arkasında bir güç olarak alıyorsa bizde neden olmasın. Her 

gücün bir riski vardır. Bu riski almaya değer buluyorum. Rusya’da 

patlayan bir santral bizi Türkiye'de nükleer santral yok diye teğet geçmedi. 

Bizde de olsun.” 

                                                              Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek      
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“Yıllar önce pahalı ve finanse edilemez olduğundan rafa kalkan 

proje stratejik ve tamamen duygusal nedenlerle ısıtılıp fırına verildi. 

Sonuna kadar karşı duracağım.” 

                                                              Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleer santraller canlıların katilidir. Habitatları yok eder. 

Biyolojik çeşitliliğe zarar verir.” 

                                                              Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleer enerjinin sadece enerji için yapılmadığını düşünüyorum.” 

                                                              Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Bu ülke hepimizin ve gerçekten inanılmaz güzel bir ülkede 

yaşıyoruz nükleer santral yerine güneş enerjisi rüzgâr enerjisi gibi doğal 

enerji üretimine geçip, nükleer için harcanan emek ve parayı güzel 

topraklarımızda tarım uygulamaları için harcayalım. Su ve besin gelecekte 

en önemli kaynaklar olacaktır. Umarım yetkililerimiz bu sözlerimize kulak 

verir saygılarımla.” 

                                                             Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Hızlı ve sağlam yapın.” 

                                                           Erdemli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek   
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“Büyük Eceli Nükleer İSTEMİYOR…” 

                                                            Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“İşsizlik sorununa çözüm olacağını düşünüyorum.” 

                                                              Erdemli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın                        

 

İnsan sağlığını, tarım sektörünü, turizm sektörünü olumsuz 

etkileyeceğinden dolayı, bu tesislerin daha uygun yerlerde yapılması 

taraftarıyım. Özellikle Mersin Akkuyu seçimi yanlış.” 

                                                               Erdemli ilçesinden 60’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Türkiye’yi besleyen en büyük tarım arazileri mersinde. Tüm 

üretimlerde sıkıntı yaşanacak ve ekonomiye zararı olacak.” 

                                                               Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Hollanda, Almanya gibi güneşi az ülkeler bile güneş yoluyla 

enerjilerinin büyük bir kısmını temin ediyorlarsa biz ülke olarak bu 

büyük nimeti çok daha etkin kullanabiliriz. Yarar zarar oranı yapmak 

gerekiyor. Allah muhafaza ufak ihtimal bile olsa ortaya çıkacak en ufak 

bir problemde hem kendi neslimizin hem de sonraki nesillere hesabını 

veremeyiz.” 

                                                              Erdemli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Yapılan santralden meydana gelecek olumsuz doğa olayları 

hastalıklar ve diğer insan hayatını ve diğer canlıların hayatını Nasıl 

etkileyeceği ile ilgili bilgilendirme yapılmalı halka.” 

                                                Erdemli ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kesinlikle Akkuyu nükleer kapatılmalıdır.” 

                                               Erdemli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Alternatif enerjilere yönelsin. Canımız bu kadar ucuz olmamalı.” 

 Erdemli ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek    

 

“Akdeniz bölgesi güneş enerjisi bakımından en elverişli bölge 

olmasına rağmen güvenilmemesi gereken Ruslara güvenip nükleer santral 

yapılıyor. Yenilenebilir enerji varken neden nükleer. Cennet gibi 

memleketimizi mahvedecekler. Turizmi tüketecekler.” 

                                                            Erdemli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Devlet memuru emeklisi olarak böylesi büyük sorumluluk 

taşıyan bir projeyi sağlıklı bir şekilde yürütebileceğimize 

inanmıyorum.” 

                                                  Erdemli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

  



Erkan AKTAŞ 

43 

“İnsanın bir doğa varlığı olduğunu unutmayalım ve doğa anayı 

koruyalım. Bu bilinçle torunlarımıza temiz, yaşanabilir bir dünya 

bırakalım. Birlikte, dünya kardeşliği ile...” 

                                                                Erdemli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek    

 

“ÇED raporsuz devam edilmesi, dış politikanın belirsiz olması 

Rusya’nın bu santrali aleyhimize bile kullanabilecek olması, olası bir 

sızıntıda ne olacağı, çocuklarımızın ilerideki hayatı, beni çok tedirgin 

ediyor. Yapılmasını istemiyorum. Tamamen çekip gitmeli bu Ruslar.” 

                                                                  Erdemli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Tepede 300 gün güneş olan, fırtınası-poyrazının eksik olmadığı 

coğraf yada nükleer ölüm hayır! Yeşil enerji tek geleceğimizdir!” 

                                                       Erdemli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Doğa bozulur. Tarım ve Turizm yok olur. Elektriksiz yaşanır. 

Ancak Temiz havası yaşanmaz. Nükleer yerine, güneş ve rüzgâr bu 

bölgenin enerji sorununu çözer.” 

                                                       Erdemli ilçesinden 50’li yaşlarda 

lise mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santralden çok kalitesiz yönetimden dolayı çıkacak 

problemler korkutuyor.” 

                                           Erdemli ilçesinden 60’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 
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“Mersin neredeyse yılın 300 günü güneşli bir şehirdir. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarımızın devlet tarafından desteklenmesini istiyorum. İnsan 

sağlığı öncelikli olmalıdır. NÜKLEER 'e kesinlikle HAYIR...”  

                                                        Gülnar’da yaşayan 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santral istemiyorum. Ne yapan firmaya ne de denetimi 

yapacaklara güvenmiyorum. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak 

istiyorum.” 

                                                            Gülnar’da yaşayan 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Hepimizin geleceği için nükleer enerjiye hayır diyorum.” 

                                                            Gülnar’da yaşayan 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Enerji sağlanacak ise bu insanlara ve doğaya zararı dokunmadan 

yapılmalı Nükleer olması şart değil.” 

                                                            Gülnar’da yaşayan 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Çernobil faciasında ve sonrasında canlılarda oluşan zararları 

herkes biliyor. Kesinlikle yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer 

yapılacaksa da tarımın merkezi olan turizmin yoğun olduğu bir bölgede 

olmamalı. Alternatifleri öncelik olarak seçilmelidir.” 

                                                              Gülnar’da yaşayan 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 
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“Bir an önce bu süreç durdurulup, doğal enerji kaynaklar rüzgâr ve 

güneş enerjisi araştırılıp hayata geçirilmelidir.” 

 Gülnar yaşayan 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Türkiye gibi her şeyin yakın-hısımlara verildiği bir yerde, daha 

henüz yapımındayken bile halkı karşıya alarak, tüm güvenlik önlemlerini 

yok sayarak, gerekli olan belgeler olmadığı halde devam ederek yapılıyor. 

Yapıldıktan sonra hiçbir şekilde güvenlik önlemi, ihtiyaç olan bakım-

onarım, çevre yalıtımı olmayacak. Olan tüm insanlara, topraklara, 

hayvanlara olacak. Normalde, bilinçli ve iş güvenliğine dikkat eden 

ülkelerde, terör-savaş ortamı olmayan ülkelerde bu tarz bir yatırıma destek 

olunabilir. Ama Türkiye şartlarında, daha verimli kaynaklar varken, bu 

kadar düşük bir iş güvenliği ve huzur ortamı varken kesinlikle 

yapılmamalı!” 

 Gülnar’da yaşayan 50’li yaşlarda 

ilkokul mezunu bir erkek 

 

“Bu bölgenin iklimi diğer (rüzgâr, güneş ) vb. kaynakları fazlasıyla 

barındırırken nükleer enerjiye ihtiyacımız yoktur. Herkesin bildiği üzere 

dünya bu enerji türünden vaaz geçiyor. Neden biz? 

Kimin cebini doldurma çabası?” 

 Gülnar’da yaşayan 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Tarım ve turizm biter. Kanser vakaları tavan yapar.” 

                                                               Gülnar’da yaşayan 50’li 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek            
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“Nükleer santral ülke için en büyük hatalardan birisidir. Hiçbir 

şekilde yapılmamalı. Tüm gelişmiş ülkeler terk ederken bizim yapmamız 

çılgınlık, hem de çok daha iyi alternatifler varken!” 

                                                                Gülnar’da yaşayan 40’lı 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek            

 

“Kesinlikle istemiyorum.” 

                                                                 Gülnar’da yaşayan 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek            

 

“Nükleer santralin insan sağlığını ve üretimi çok yönde etkilediğini 

biliyorum. Ülkemizin ve şehrimizin bu kadar güzel coğrafi yapısı varken 

enerjiyi kullanabilecek başka zenginliklerimiz varken nükleer santralin 

Mersin’de değil Türkiye’nin herhangi bir yerinde olması olumsuz yönde 

olacağını düşünüyorum.” 

                                                                    Gülnar’da yaşayan 40’lı 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek            

 

“Mersin ilimiz güneş gören bir bölge güneş panellerinden yararlana 

bilirdik. Toros dağlarına rüzgâr paneli yapılabilir. Mersin nükleer 

santralla değil de  turizm, tarım, sanayi, ve kültürü ile anılmasını isterim 

böyle güzel bir anket yaptığınız için teşekkür ederim..” 

                                                                    Gülnar’da yaşayan 40’lı 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek                          

 

“Nükleer öldürür!” 

                                                                 Gülnar’da yaşayan 

30’luyaşlarda üniversite mezunu bir kadın                
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“Kesinlikle istemiyoruz ,nükleer enerji bir faciadır.” 

                                                                      Gülnar’da yaşayan 50’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek                          

 

“Görüşüm ne olabilir ki o kadar eylem yaptık herkese anlatmaya 

çalıştık kabul etmeyin dedik ama bizim insanimiz koyunluğu 

kabullenmişler olan bize ve bizim çocuklarımıza olacak bizde birlik 

olmadığı sürece bu adaletsizlik sürüp gidecek..” 

                                                        

Gülnar’da yaşayan 40’lı yaşlarda  

ilkokul mezunu bir kadın 

 

“Geleceğimiz için bu konuda kaygı duyuyorum. Kesinlikle yapılması 

taraftarı değilim. Sonuna kadar yapılması gereken neyse bir vatandaş 

olacakta yaparım. Ama genel olarak kamuoyunda bu konuyla alakalı çok 

bilgiye ulaşılmıyor ne olduğu belli değil ve herkeste tedirginlik söz 

konusudur.” 

                                                                            Gülnar’da yaşayan 

20’li yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Kısacası çevreye doğaya ve insanlığa zarar verebilecek her türlü 

rantta karşıyım.” 

                                                             Gülnar’da yaşayan 20’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın 
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“GELİŞMİŞ ÜLKELER NÜKLEER ENERJİDEN 

VAZGEÇTİLER. BU ESKİ TEKNOLOJİYİ 3.DÜNYA ÜLKELERİNE 

İHRAÇ EDİYORLAR. MAALESEF ÜLKEMİZDE BUNLARDAN BİRİ. 

ÇAĞIN ENERJİİ GÜNEŞ ENERJİSİ. AKDENİZDE YILIN 330 GÜNÜ 

GÜNEŞLİ GEÇİYOR. AKDENİZ BÖLGESİNE KURULACA ENERJİ 

PANELLERİNDEN ELDE EDİLEN ENERJİ TÜM TÜRKİYEYE 

YETER.SAYGILARIMLA.” 

                                                           Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santral Türkiyesiz ve Mersinimiz için ölümdür ve hiçbir 

şekilde desteklemiyorum. Diğer enerji kaynakları kullanılmalıdır.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Avrupa ülkelerine baktığımızda çoğu ülke nükleer santrallerine 

kapatmaya başlamıştır hatta Almanya şu ana kadar 9 nükleer santralini 

kapattı. Güneş enerji santrallerinin hem güvenilir hem de maliyet olarak 

nükleere gore çok uygun olmasından dolayı bir kimyacı olarak şiddetle 

tavsiye ederim. Bu konuda elimizden bir şey gelmemesinden dolayı bir 

mersin sevdalısı olarak çok üzgünüm.Gelecekten çok endişe duyuyorum.” 

                                                   Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle kötü sonuçlar getireceğini düşünüyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 70’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Önceliğimiz alt yapı ve gerekli uzman personellerin temini ve 

mevcut sınaî teknolojimizin yeterliliği olmalıdır. Gerçek şudur ki biz 

sadece yol yaparız !!” 

                                                               Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kesinlikle nükleer santrale karşıyım. Güzelim mersin i kirletmeyin. 

Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynağı yönünden oldukça zengindir. 

Bunlara yönelsin.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Nükleersiz bir Türkiye de yaşamak istiyorum !” 

                                                                Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer enerjiyi elektrik için değil de nükleer araştırmalar için 

kullansak... Elektriği daha doğal yollardan karşılasak çok daha iyi olur. 

Atıkların ne olacağı da ayrı bir konu.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Santral yapılmalıdır ancak seçilen yer uygun değildir. Suriye 

sınırında bir yerde yapılabilir...” 

                                                               Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Türkiye gibi iş güvenliği olmayan bir ülkeye nükleer santral 

kurulmaz. Son derece tehlikeli ve zararlıdır. Güneş ve rüzgâr gibi 

Alternatif enerji kaynakları kullanılmalıdır.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“ÇED Raporsuz devam ettiğini iddia etmeniz çok garip bir tespit 

olmuş. Dünyanın her yerinde var olan bir enerji üretim santralinin yerine 

doğacak ekonomiye alternatif yaratabilecekmiş gibi anket hazırlamışsınız. 

İnsanların buna tepki göstermesi gayet normal ama bu denli körü körüne 

olması ne yazınki bizim tartışmalardan uzak durmamıza sebep oluyor zira 

bilinçli bir tepki gösteren bir mekanizma ne yazık ki yok. Düşününki 

Hollanda da Almancada Fransa da veya olan diğer ülkelerde nükleer 

santral yakınında tarım turizm sanayi ve diğer iş kollarının faaliyet 

göstermediğini ispatlayın desem yapamazsınız. Sadece Fransa Paris 

etrafında 5’den fazla nükleer santral var ama koca Türkiye’den daha fazla 

turist ziyaret ediyor. Eleştirilerin yapıcı ve şehri ileriye götürecek bir biçim 

alması dileğiyle. İyi Çalışmalar.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın                                                

 

“Nükleer enerji santralleri gerekli ortam ve şartların yerine 

getirilmeden yapılmamalı. (Terör olgusu bu kadar yüksek ve rant artısı bu 

kadar acık kan toplumsal uzlaşı sağlanmamış kan yapılmamalı) Ayrıca 

yüklenici firma bir an önce durdurulmalı. Şaibeli olmayan ve güven 

verecek firmaların Türkiye de daha etkin olmasını diliyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Dünyada terk edilen bir alternatif nükleer enerji. Ülkemin temiz 

enerji alternatiflerinin olduğuna inanıyorum.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“İnşallah bu proje bir an önce son bulur…yoksa memleketimiz de 

yaşanmaz.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 



Erkan AKTAŞ 

51 

“Dünya da artık nükleer santral tarihe karışıyor ve  güneş, rüzgâr, 

hydro daha ucuz ve tehlikesiz. Almanya’da tarım alanları güneş enerjisi 

panellerine dönüştü.” 

                                                         Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Yanlış bir yatırım, ülkenin ve insanların yararı düşünülmeden 

yapılmaya çalışılan bir yatırım. Nükleer santral BİZİM HAYATIMIZ 

İÇİN KESİNLİKLE BÜYÜK BİR TEHDİTDİR.” 

                                                         Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek  

 

“AKKUYU NÜKLÜER SANTRALI MERSİN’NİN GELECEĞİNİ 

KARARTACAK BİR PROJE OLUP DENETLENMESİ OLDUKÇA 

GÜÇTÜR. BU HİÇ DİKKATE ALINMIYOR. 

AYRICA MERSİN DEPREM BÖLGESİ OLARAK 2.DERECEYE 

YÜKSELTİLMİŞ OLUP BU DA NE KADAR BÜYÜK TEHLİKE DE 

OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ.” 

                                                 Mezitli ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek                                                        

 

“Nükleer santral hiç bir ülkede olmamalı.” 

                                                  Mezitli ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Dünya vazgeçerken, biz dağıtılacak komisyonlar uğruna bu kadar 

tehlikeli bir oyuna giriyoruz.” 

                                                  Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 
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“Doğal çevrenin bu şekilde katledilmesi bir yana bizim, 

çocuklarımızın ve çevremizdeki insanların sağlığını riske atacak bu 

projenin birilerini zengin etmekten başka yarar sağlayacağını 

düşünmüyorum. Kesinlikle böyle bir projeye karşıyım ve gerçekleşmemesi 

için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.” 

                                                 Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kesinlikle yapılmaması gereken bir santral.” 

                                                  Mezitli ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Umuyorum ki Mersin halkı olarak bu anketle santralin başlaması 

durdurulur.” 

                                                  Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda lise 

mezunu bir kadın 

 

“DÜNYANIN TERKETTİĞİ BİR SİSTEMİ YÖNTEMİ ANCAK 

BİZİM GİBİ GELİŞMESİNİ TAMAMLAYAMAYAN ÜLKELERE 

SATMALARI BUNA BİZİM HÜKÜMETİMİZİN BİLİNÇLİ BİR 

ŞEKİLDE OLAYI ÇARPITARAK GERÇEKLERİ GİZLEYEREK 

(BİLEN BİLİYOR) İNSANLARI KANDIRARAK BU SAĞLIKSIZ 

ENERJİ YÖNTEMİNİ UYGULAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR. 

BU SİSTEM TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ LÜTFEN DİĞER 

ALTERNATİFLERE YÖNELELİM. LÜTFEN.” 

                                                    Mezitli ilçesinden 60’li yaşlarda lise 

mezunu bir kadın                  

 

 “Tüm nükleer santrallerin kurulmasına karşıyım. Yerine alternatif 

olan enerji kaynaklarına yönlenmesini uygun görüyorum.” 

                                                     Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 
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“Böyle bir teknolojiye ihtiyacımız var...Fakat bu Ruslardan 

olmamalı. Kalite Avrupa’da...” 

                                                     Mezitli ilçesinden 60’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek    

 

“Riskleri bilindiği halde nükleer santral yapmak insanlık suçudur.” 

                                                     Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda lise 

mezunu bir erkek  

 

“Mersin Akkuyu da nükleer enerjiye ihtiyaç yok doğal 

kaynaklarımız yeterli lütfen doğayı kirletmeyin.” 

                                                      Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

lise mezunu bir erkek 

 

“Bu tesis yapılırken sorumsuzluğun en üst sınırında olunduğunu, 

sonuçlarının kötü olacağını düşünüyorum. Geleceğim, sevdiklerim ve 

Mersin için endişeliyim.”   

                                                       Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek  

 

“Siz şimdi buna anket mi diyorsunuz. Yarın çıkıp biz Mersin'de 

anket yaptık kimse istemiyor katılmıyor mu diyeceksiniz. Vay arkadaş artık 

aşalım binleri taraf olmak için taraf olmayalım dünyadaki bütün savaşlara 

ne için bakın nükleer santral küçük kalır. Daha birçok enerji var. 

Zamanında hatta hala da termik santrallere de karşı olanlar vardı bu 

ülkede tabi biz hiç üretmeyelim hep dışa bağımlı kalalım içelim, sıçalım üç 

beş park yapalım iyilik yapalım bırakın bu ayakları anketmiş. 

                                                        Mezitli ilçesinden 60’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 
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“DOĞRU ENERJİ POLİTİKALARINA İHTİYAÇ VAR.” 

                                                         Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleer santralinin Mersin’e kurulması kesinlikle doğru değildir. 

Turizm ile kalkınabilecek tarihi yapıya sahip, tarım yapılan verimli 

topraklara ve iklime sahip ayrıca balıkçılığın yapıldığı bir şehir Mersin.” 

                                                          Mezitli ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Gelişmiş ülkelere bakıyoruz, hemen hepsi nükleer enerjiye 

başvurmuş, demek ki bu işin olumlu bir noktası vardır. Evet nükleer 

enerjide şu anda terk ediyorlar da olabilir ama bu işin kaymağını yediler 

terk eden çok gelişmiş ülkeler artık sanayisi ile teknolojisi ile 

ekonomilerine yön veriyorlar ama biz gerçekten onlarla mukayese 

edilemeyiz, hayırlısı olsun diyelim zaten bu ülkede bizlerin söz hakkı yok. 

Fikrimizi soranda yok bakalım ne olacak? 

                                                           Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Çok tehlikeli bir yatırım. O bölgeye. Rüzgâr türbinleri konulsa 

herkes daha mutlu, güvenli hisseder kendini.” 

Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Bana güven vermiyor farklı enerji kaynakları denenmeli 

(şehrimize,ülkemize,dünyamıza) zarar olasılığı sıfır olan denenmelidir.” 

                                                           Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Neden biz ölüyoruz. Neden bizim topraklarımız ölüyor. Kime 

peşkeş çekiyorsunuz Çukurova'yı.Akdeniz bölgesi senin 300 günü güneşli. 

Boş Toros dağlarında solar panellerle üreteceğimiz tüm enerjiyle 

Türkiye'ye ve çoğu küçük komşumuza Elektrik satan bir güç haline geliriz. 

Bu sadece en basit çözüm. Akkuyu’yu gidişte görmedim demeyin başka bir 

alemde olsa orası cennet olurdu.” 

                                                           Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Teknoloji bakanının ' Bulut sistemi mi ne varmış bir şeyler 

atıyorsun işine yarayan alıyor mu ne, 'bilişime çok kafayı takmamak lazım 

sıyırırsınız Alimallah' dediği 'biz teknoloji üretemeyiz. Biz işçi yetiştirme, 

ara form ülkesiyiz' diyen bakanların olduğu bir ülkede ben çakılan bir 

çiviye bile güvenmem. Bu zır zır cahillerin yurt dışı kaynaklarına 

güvenerek yaptığı bu proje derhal son bulmalı derhal! Katliamdır!” 

Mezitli ilçesinden 50’li yaşlarda 

ortaokul mezunu bir erkek 

 

“NÜKLEER ÖLDÜRÜR. SADECE İNSANI DEĞİL, HER ŞEYİ...” 

                                                            Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleer enerji mühendisliği okuyacağım ve destekliyorum. 

Bekleyin ve görün!” 

                                                         Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 
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“Bölgemiz de böyle bir enerji üretimi yerine rüzgâr enerjisi güneş 

panellerini barajlardan üretilecek enerji turu kullanılması hem ülkem 

hamda Mersin gibi bir gölgede çevreye olumsuz etki yaratacağını 

düşünerek birçok ülkede de son bulan toplanan bu enerji kaynağının 

kurulmasını istemiyorum.” 

                                                         Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Daha önce denenmemiş uygulanmamış bir santralin ülkemizde 

yapılması tarafımca uygun değildir. Ayrıca bununla ilgili yeşil alanların 

yok olması ve ilgili mühendislerin ülkemizde olmaması son olarak 

Fukuşima- Çernobil’in göz önüne alınması rüzgâr enerjisinin daha görsel, 

daha verimli ve daha ekonomik olduğu kanısındayım.” 

                                                     Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın      

 

“Kesinlikle yapılmasına karşıyım ki bence bu ülkenin kaynakları 

doğru kullanılırsa nükleer enerjiye ihtiyaç olmaz.” 

                                                     Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın  

 

“Mersin'de nükleer santral inşa edilmesini kesinlikle istemiyorum. 

Kanser oranının yükselmesinden korkuyorum. Tarımın etkileneceğinden 

korkuyorum. Çok az olan turizmin etkileneceğinden korkuyorum ve 

neticede yaşam kalitemizden çalınacağından korkuyorum.” 

                                                      Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 
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“Hocam, sadece şunu söylemek istiyorum. ÇED Raporuna göre 

bağırıp istemiyoruz diyenler hangi çalışmalarla GDO 'süz, kalıntısız, vb. 

ürünler için katkı sağlamıştır. Tarım, Turizm, Sanayi, Eğitim, Sağlık vb. 

tüm alanlarda bizden çok ileride olan ülkeleri hiç görmüşler mi? Oralarda 

eski tip santraller kullanımdayken ve civar bölgesine giden turist sayısı 

bizim ülke genelimize oranını araştırmışlar mıdır? Ülke geneline gelen ve 

hemen hemen her mutfakta pişen yemeğin içerisindeki ürünlerin o 

bölgeden gelen gıdalar olduğunu bilerek mi bilmeyerek mi yemekteler. Vs. 

vs. vs.” 

                                                       Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Böyle bir santralin kurulması çok güzel bir şey ülkemizin gelişmesi 

açısından ama kurulumu ve denetimi konusunda topluma güven 

verebilmesi gerekir devletin.” 

                                                      Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek  

 

“MERSİN HALA BU KONUDA BİLGİSİZ DAHA DA KÖTÜSÜ 

İLGİSİZ...” 

                                                      Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

lise mezunu bir erkek 

 

“Bu nükleer santral projesi hukuka ve insanlığa karşı işlenmiş bir 

suçtur.” 

                                                       Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Olası ufak bir sızıntının ki geçmişte yaşananlara bakıldığında 

milyonlarca canlıyı yok edebileceği gerçeği mevcuttur. Ayrıca 25 km 

açığından geçen ecemim fayı burayı tehdit etmektedir.” 

                                                        Mezitli ilçesinden 50’li yaşlarda 

lise mezunu bir erkek 
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“TÜM DÜNYADA GELİŞMİŞ ÜLKELER NÜKLEER 

SANTRALLERİ KALDIRIP YENİLENEBİLİR ENERJİYE 

YÖNELİRKEN NERDEN ÇIKTI BU NÜKLEER SEVGİSİ..!!!” 

                                                         Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın  

 

“Nükleere geçit yok.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın                                                            

 

“İŞDE GİDİYORUM  

BİRŞEY DEMEDEN  

HİÇBİRŞEY ALMADAN  

BİRŞEY VERMEDEN  

YOL AYRILMIŞ GİDİYORUM… 

AKLIMA NÜKLEER SANRAL DENİNCE NEDENSE BU 

ŞARKICI GELİYOR KAZIM KOYUNCU TOPRAĞI BOL OLSUN.” 

                                                          Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 
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“Mersinde yapılacak olan Nükleer Güç santrali sadece Mersin’i 

etkilemeyecek tüm Doğu Akdeniz Bölgesini tehlike altında bırakacaktır. 

Soğutma suyu için denizden çekilen su, dezenfekte edilerek 

kullanılacağından dolayı denize geri deşarj edildiğinde DiKlorAmin 

içerecektir. Bu madde muatjenik kanserojen bir maddedir ve diğer 

KlorAmin formlarına göre daha kararlı bir kimyasal bileşiktir. Dünya 

sağlık Örgütü DiKlorAmin'i Muatjenik ve 3 ppb konsantrasyonunda 

etkisini direk gösterir diye rapor etmiştir. Akkuyu NGS de günlük 20000 

kg Klor kullanılacak ve en iyimser hesaplamalarla bu miktarın 2000 kg. 

DiklorAmin oluşumuna katılacaktır. Radyo aktif sızıntı olmasa bile bu 

miktardaki DiklorAmin miktarı bölgede kanser vakalarının artmasına tek 

başına etkili olacaktır zaten.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Hiçbir araştırmaya dayanmadan sadece daha fazla kazanmak 

uğruna yapılan seçimle karar verilen, Akkuyu NGS çevremizi, ülkemizi ve 

yakın Akdeniz bölgesini her yönden olumsuz etkileyecektir. Nükleere 

verilen teşvikler yenilenebilir enerji kaynaklarına verilse hem daha kısa 

sürede hem daha az maliyetle enerji elde edebiliriz.” Lütfen durdurun! 

                                                        Mezitli ilçesinden 60’li yaşlarda 

lise mezunu bir kadın    

 

“Türkiye'nin hiçbir yerinde nükleer santral olmamalı. Güneş'i ve 

rüzgârı bol olan bu ülke çaresiz değildir.” 

                                                        Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek  

 

“Güneş yönünden çok şanslı bir ülkeyiz. Bu yönde enerji üretimi 

hem daha mantıklı hemde güzelim cennet ülkemin katledilmemesi için çok 

önemli.” 

                                                        Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın  
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“Sadece memleketim Mersin için değil, gerek Türkiye gerekse tüm 

dünya için nükleer kullanımının tam bir küresel katliam olduğunu 

düşünüyorum. 3-5 para babası birkaç gemicik daha alacak diye 

geleceğimizden, ülkemizden, sağlığımızdan, memleketimizden 

vazgeçmemeliyiz. Bilinçlenmeli ve herkesi bilinçlendirmeliyiz. Tüm dün 

yenilenebilir enerji kullanırken biz Akkuşu gibi bir cennet parçasının 

mezarlığa çevrilmesine izin vermemeliyiz. Mersin gibi 12 ay güneşe doyan 

bir şehirde Güneş enerjisi santralleri kurulmalı. Mersinli olarak bizi ve 

Mersini öldürmeyin. Nükleer cinayettir.” 

                                                         Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“İnsan hayatının maalesef çok ucuz ve kıymetsiz olduğu bir ülke 

burası. Kontrollerin düzenli yapılacağına asla inanmıyorum, biz de 

yetkililer yetkilerini nasıl daha fazla para kazanırım düşüncesinde 

yoğunlaştırdığı için denetim raporları güven içermeyecektir.” 

                                                         Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Halk yeterince bilgilendirilmeden kesinlikle böyle bir işe 

kalkışılmamalı.” 

                                                          Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Akkuyu cinayettir.” 

                                                                   Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Nükleere hayır geleceğimiz çocuklarımız için hayır hayır hayır” 

                                                             Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 
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“Maceraya gerek yok güneş ve rüzgârımız bize yeter felaket seçeneği 

nükleerde her zaman ihtimal dahilinde.” 

                                                             Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Lütfen santralın yapılmaması için elinizden geleni yapmaya 

çalışınız ve engel olunuz.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Nükleer enerji ölümdür.” 

                                                              Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Santralden derhal vazgeçilmeli. İnsanlık suçu işlenir yoksa.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle iptal edilmesi gereken bir projedir.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleer enerji santralinin güvenli bir şekilde olacağına 

inanmıyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Mersin’in tarımını turizmini önemli bir derecede olumsuz şekilde 

etkileyecektir. Deniz suyu sıcaklığı da yükseleceği için denizdeki yada 

dengeside bozulacaktır. En önemlisi geriye dönüşü olmayan sağlık 

sorunları olacaktır.Tarım ve turizm bitecek insanlar daha çok sıkıntı 

çekecektir.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek  

 

“Termik santral insanlık için çok tehlikelidir.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Güzel mersinimize nükleer santral yapıp mahvetmenizi 

istemiyorum. 1.sınıf ülkeler nükleer santralleri kapatıyor biz neden yeni 

bir tane inşaa ediyoruz. BOR kullanmaya başlayınca bunlara gerek 

kalmayacak merak etmeyin.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Sağlıklı bir yaşam için güvenilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları 

projeleri için her zaman evet.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Direnebilenler direnecek.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“1. Dünya ülkeleri enerji ihtiyaçlarını doğanın bize sunduklarından 

üretmeye başlamışken, nükleer enerji üretiminden vazgeçmişlerdir. 

Teknolojinin başkenti olan Japonya'da bile nükleer felaket meydana 

gelmişken, ülkemizde de bu facianın yaşanmaması için hiçbir sebep 

yoktur. Kişisel görüşüm budur.” 

          Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Dünya ellerindeki nükleer santralleri kapatırken sabıkalı bir firma 

ya bölge halkının görüşleri alınmadan olumsuz ÇED raporuna karşın 

yapılmasını anlamak mümkün değil. Üstelik güneşi ve rüzgârı bol bir 

bölgede.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Türkiye'nin böyle bir sisteme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.” 

                                                               Mezitli ilçesinden  40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kesinlikle nükleer santral ISTEMIYORUZ...” 

                                                                Mezitli ilçesinden 60’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer enerji iyi bir fikir değildir. Yapımını üstlenen firma 

güvenilir değildir. Sadece mersin değil ülkemizin hiçbir şehri bunun için 

feda edilmemelidir. Nükleer santrali sadece Mersin’de değil ülkemizde ve 

çevre ülkelerde de istemiyoruz.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın  
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“Bu proje olmamalı. Yazık olacak bu güzelim topraklara.” 

                                                                       Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

                                                                  

“LÜTFEN GÜZELİM MEMLEKETİMİZİ BU ANLAMSIZ 

HIRSLARA ANLAMSIZ İSTEKLERE KURBAN ETMEYİN.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Enerji olmasa hayat olur mu? Her şeye karşı gelerek ne kadar yol 

alabiliriz? Avrupa yıllardır bu teknolojiyi kullanıyor. Ermenistan küçük 

kadar ülke burnumuzun dibinde ve Iğdır ilimizde bacası görünüyor. 50 yıl 

önce yapılmış ve kullanıyor. Biz ise enerjiye muhtaç olarak ne kadar 

ilerleyebiliriz. Mum yakarak karanlıkta ne kadar yol alabiliriz.” 

Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda lise 

mezunu bir kadın  

 

“Bu tur enerji santrallerinin teknolojisi kendimize ait bile olsa doğa 

için her zaman tehlikelidir.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Hepimiz öleceğiz.”  

                                                                       Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek                                                                 

 

“Riski çok yüksek ve dünyanın terk ettiği teknoloji.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 
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“Hiç düşündünüz mü onlarca ülkede nükleer santral varken 

Türkiye de yok? Bence bir düşünün.”  

                                                                

Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda  

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Bence kesinlikle karsı çıkılmalı, firma güvenli olsa bile çok büyük 

bir risk. Biz daha kömür madenlerini doğru dürüst işletemezken nükleer 

santral gibi daha tehlikeli bir santrali düşünemiyorum. Bugünümüz 

yarınımız için kesinlikle HAYIIIIIIR. Onun yerine yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanılmalı. Sembolü güneş olan mersinimizde neden güneş 

kullanılmıyor? Bu kadar yatırım neden güneş enerjisi kullanmak için 

yapılmıyor... Fen bilgisi öğretmeni.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Bu anket amacına hizmet etmiyor sorular yönlendirici ajite edici 

siyasi kokular var sorularda boşuna milleti kandırmayın.”  

                                                               Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın  

 

“Öncelikle eski model fazla enerji harcayan elektrikli cihazlardan 

kurtulmak için A+++ beyaz eşyaların ve leb aydınlatmalardan vergi 

alınmamalı gerekirse bu ürünler kredi kartına uzun vade yapılarak teşvik 

edilmeli. Yenilenebilir enerji üretimi teşvik edilmeli. Kaçak kullananlar 

ağır cezalara maruz kalmalı bu önlemlerden sonra birkaç barajın ürettiği 

elektriği tasarruf edebiliriz diye düşünüyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Halka rağmen ve halka karşı hiçbir faaliyet yapılmamalıdır. 

Çocuklarımı in güvenle ve sağlıkla yaşaması için burayı terk etmemiz mi 

lazım? Nükleer santral istemiyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleere inat yaşasın hayat” 

                                                                   Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Kesinlikle yapılmasın.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“YENİ BİR CERNOBİL YARATMAK MI ISTIYORSANIZ? 

HÜKÜMETİN PLANI BU OLSA GEREK, GARİBAN VATANDAŞA 

BIRAZCIK DEĞER VERIYORSANIZ GELİN VAZGECİN. ÖYLE BİR 

MEMLEKETTE YASIYORUZ Kİ; HERNE YAPİLİYORSA GARİBAN 

VATANDASIN ALEYHİNE OLUYOR.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Mersin’de 22 yıldır yaşıyorum gelecek nesiller için nükleer 

santrale karşıyım. Bu sadece mersin için değil geniş kapsamlı bölgede 

yaşayan her canlı için tehlike. Sağlıklı Türkiye için Nükleer Santrale 

Hayır!” 

                                                               Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Bu kadar engellere rağmen yapılırsa önce biz yöre halkına ve sonra 

ülkeme yazık etmiş olurlar. Biz yaz kış güneşi bol olan bir bölgeyiz neden 

doğal olan GÜNEŞ değil de NÜKLEER? Düşündürüyor.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“İnsan insanca yaşamayı hak ediyor... Geleceğimiz riske 

atılmamalı...” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek  

 

“Nükleer Santrallerden çıkacak radyoaktif atıkların çevreye 

ulaşımı; rüzgârın ve yağmurun yardımıyla atmosferde taşınması birde 

denizlere, göllere ve toprağa karışımı şeklinde olur. Doğa olaylarıyla bitki 

örtüsüne ve sulara karışan radyo aktif maddelerin insan vücuduna ulaşımı 

kolaylaşmış olur. Bu ülkenin ekolojisini koruyamıyoruz ancak kendi 

ellerimizle de yok etmeyelim. Siyasi amaçların ekonomi adı altında bu 

yaşamsal hava alanımızı radyasyon ile katledip yok etmeyelim. Kabul 

edilebilirliği açısından istihdam sağlayacak diye insanlara umutlar var 

ediliyor oysaki yararı yok ve çıkacak tehlikeler için kimse zaten 

üstlenmiyor. Evet, mevcut ülkelerde var ancak zararları ile baş edilebilecek 

hiçbir önlem alamıyorlar. Kesinlikle YAPİLMAMALI.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santral e kesinlikle karşıyım hepimizi kanser yapıp 

doğamızı katledecekler.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Gelişmiş batı ülkeleri alternatif yenilenen enerji sistemlerine 

yönelmektedirler. Özellikle güney Akdeniz ülkesi İspanya gibi. Mesela 

yüksek buhar basıncı üreten ve güneş ışını aynalarla odaklama sistemi 

kullanarak. Hem karada ve hem denizde kurulan sistemler var.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Projenin iptal edilmesi. Projenin uygulanması konusunda ısrarcı 

olan yetkililerin en ağır şekilde cezalandırılmalı.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Siz sadece bunu AK Parti yaptı diye eleştiriyorsunuz, CHP yapsaydı 

eleştirmezdiniz.” 

                                                                  Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Asla bu santral kurulmamalıdır. Bunu engellemeliyiz. Dünya 

nükleerden temizlenmeye çalışırken bizde kurulması çok yanlış. 12 ay 

güneş alan bir bölge de yaşıyoruz. Güneş enerji panelleri kurulabilir. 

Çocuklarımızın geleceği için lütfen bu santralin kurulumunu 

engelleyelim.” 

Mezitli ilçesinden  40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleer santrale hayır. Benin görüşüm bu ve önerim eylemse 

eylem protesto ise ona da varım yeter ki geleceğimiz elimizden alınmasın.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 
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“Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmeli” 

                                                               Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın  

 

“Her ne dersek diyelim sonuç değişmiyor. Çünkü biz bu ülkede 

yaşamıyoruz.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Çocuklarımız ve geleceğimiz için nükleere hayır.Akdeniz Bölgesi 

için güneş bir nimet onu enerjiye çevirmenin yollarını bulmalıyız.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“İş kazalarında dünyada ilk sıralarda olduğumuz bir ülkede, ne 

yapım ne kullanım ne de denetim aşamasında titiz davranılacağı 

konusunda çok ama çok endişeliyim. Kuzey Avrupa ülkelerinde bile güneş 

enerjisi kullanılıyorsa 365 gün güneşi olan ülkemizde neden daha çok 

kullanmayalım. Mutlaka nükleer santral kurulacaksa Japon ya da 

Almanların yapmasını isterdim. Neden hiç güven vermeyen Rusya? 

Mutlaka yapılacaksa neden Akkuyu ya da Sinop gibi Türkiye'nin en güzel 

yeri? Televizyonlarda konu ile ilgili tarafsız gerçekçi ve de çevreci ve de 

detaylı bir açıklama olan program yapılmalı. Şimdiye kadar ya bütün 

olumlu tarafını ya da tamamen olumsuz yanını açıklayan kişiler konuştu.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kısa vadede sermaye sınıfının çıkarları uğruna geleceğimizi 

doğayı katletmeye kimsenin hakkı yok.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Bence yapılmamalı pek güvenmiyorum.” 

Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Dünyada nükleer santraller kaldırılırken ülkemizde neden 

yapılmak isteniyor? Denetimi nasıl olacak? Yapan firma güvenilirliği hiç 

yokken nasıl ihaleyi alabilir?” 

                                                               Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda ortaokul mezunu bir kadın 

 

“Turizm ve tarımın merkezine neden? Nükleer enerji kurulacaksa, 

ülkemizde kırsal, verimi düşük o kadar yer var ki.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Eğer gerçekten enerji üretilecekse Mersin için en uygunu GÜNEŞ 

enerjidir. Avrupa da yıllara bile güneş panelleri döşeniyorsa en fazla ( 

kışın bile) güneşe sahip Mersin’de neden yapılmıyor?” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek  

 

“Nükleer santral cinayettir.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın       

 

“Nükleer enerji olmadan ilerleme olamaz.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Bu santral kesinlikle yapılmamalı.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Bu santral Türkiye’nin hiçbir köşesine kurulmamalı. Radyasyon 

tehlikesi olan enerjiye ihtiyacımız yok.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek 

 

“Bütün dünyada gelişmiş ülkeler Nükleer enerjiden vazgeçip 

tesislerini kapatırken ben kendi kendine ülkemde özellikle de bir Mersinli 

olarak yaşadığım şehirde Nükleer santral yapılmasına KESİNLİKLE 

KARŞIYIM.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer enerji dünyada en temiz enerji kaynaklarından bir 

tanesidir. Geride atık bırakmaması onu avantajlı hale getirir. Ama bu 

avantajı dezavantaj çevirebilecek şey ise Türkiye'de olma ihtimali çok 

yüksek olan güvenlik ihmalleri. Evet, nükleer enerji güzel bir enerji 

kaynağı ama Türkiye'de bunun tam hakkıyla ve güvenli bir şekilde elde 

edilebileceğini inanmıyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ben bu santrallerin insanlara ve doğaya verdiği zararın çok güçlü 

olduğunu bilmenin yani sıra Mersin'in coğrafi yapısı gereği zemininin ve 

toprağının uygun olduğunu düşünmüyorum umarım doğru kararlar 

verilir.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek  
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“Nükleer santrale HAYIRRRRR” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleer enerji dünyada vazgeçilme aşamasında bir teknoloji, 

neden eskimiş ve çok tehlikeli bir teknolojiyi dışarıdan getirmek bu kadar 

yatırım yapma fikrini anlamıyorum. Japonya bile nükleer santral faciası 

yaşadı. Türkiye de eski Rus teknolojisi nükleer tesisle bombanın üstünde 

olacak. Görünen köy nükleer santral istemez.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Akkuyu Nükleer Santralin yapımının halkoyuna sunulmasını talep 

ediyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Bu projedeki fikrim olumsuz yöndedir. Tarımsal faaliyetleri 

etkileyeceği gibi geleceğimiz için endişe duyulması gereken bir durumdur 

daha önce de bunun örneklerini gördük.” 

                                                                 

Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda  

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Deniz ve karada ekolojik dengeleri bozacak, bölge insanının 

psikolojisini baskı altına alacak, göçe zorlayacak, insanların mal 

varlıklarında değer kaybına neden olacak, toplumsal barışı zedeleyecek.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Değil Mersin'de Türkiye'nin hiç bir yerinde istemiyoruz.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Şehir değişikliği düşünürüm. İnsanın doğup büyüğümdüm şehri 

terk etmeyi düşünmesi çok acı bir durum.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 60’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle nükleer santral mersinde yapılması doğru değildir. Hem 

tarım hem turizmi çok olumsuz etkilenecektir. Çocuklarımın ve 

torunlarımın daha temiz bir Mersin’de yasamasını diliyorum. 

Yapılmaması için ne gerekiyorsa yetkililerden talep ediyorum.”  

 

                                                                  Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

“Lütfen nükleer santral yapılmasın ne Mersin'de ne de güzel 

ülkemizin başka bir yerinde. Alternatif doğal enerji kaynakları üzerine 

çalışmalar yapılsın bilim adamları yetiştirilsin.”  

                                                                 Mezitli ilçesinden 60’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Yeri kesinlikle doğru yer değil.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kesinlikle yapılmamalı onun yerine güneş ve rüzgâr hem daha 

uygun hem de daha güvenli” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“İnsanlığın ve yaşamın sonu demektir yaşananlar yetmedi mi?” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Gelişmiş ülkelerde kabul görmüş bir şey bizde niye bu kadar karşıt 

görüş görür anlamış değilim. Gerçi süper ülkeler (Amerika Japonya Çin) 

bu sektörü kullanarak süper devlet olurken bizim gibi ülkelerin aynı 

seviyelerde olmasını tabiî ki istemez. İşte burada zayıf insanları kullanarak 

gelişmişliği ve kalkınmayı durdurmayı hedefler. Uyanın ey Türk halkı!” 

                                                                   Mezitli ilçesinden 70’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Şu anda Türkiye’de zamanında kurulan çekmece deneme santralin 

haricinde ve burada yalan ve ya yüzeysel biri sahibi olan devlet memurları 

dahil ne doğru dürüst fizikçi Elektrikçi ve mekanik ne de teknik personel 

var. Tabii ki burada montaj yetişecek personele Türkiye’nin ihtiyacı var.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Akkuyuda santral yapmayın doğayı öldürüyorsunuz” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Yaptırmayın nükleer santral falan dünya temiz enerjiye geçerken 

milyonların canına kast adıyorlar.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Maden ocakları kontrol edemeyen zihniyet nükleeri nasıl kontrol 

eder?” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Tamamıyla tam biç fiyasko.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Akkuyuda yapılan nükleer santral hakkınde Mersinimizin geleceği 

anlamında kuşkuluyum. Anımsayınız, Çernobilken sonra doğan 

çocuklardaki gen farklılıkları ve bedensel özürlü doğumlarını. YAZIK 

ETMEYİN MERSİNE.. ENERJİ KAYNAĞI İÇİN.. RÜZGÂR.. GÜNEŞ.. 

HİDRO ELEKTRİK İÇİN O KADAR MÜSAİT Kİ MERSİNİMİZ..SAYGI 

DEĞER YETKİLİLER..GEÇ OLMADAN YANLIŞ UYGULAMADAN 

DÖNÜN LÜTFEENN.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Gelecek nesiller için hırs ve cehaletten arınarak düşünelim.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Her açıdan sakıncalı buluyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 
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“YAPAN FİRMA RUSYA’DAN BİLİYORUM. 

HATIRLAYABİLDİĞİM KADARI İLE RUSYA'DA ÇERNOBİL'DEKİ 

FACİAYI ÖNLEYEMEDİLER. YÜZLERCE İNSAN ÖLDÜ VE 

BİNLERCE İNSAN KANSER OLDU. KARADENİZ KIYILARINA 

KADAR ULAŞTI.  DOĞAL ENERJİYE GEÇİLMELİDİR.”  

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Mersin gibi sıcak memlekette güneş enerjisinden faydalanmak 

doğru olur. Risksiz sağlıklı bir enerjidir. Gelecek nesli ve güzel bereketli 

topraklarımızı tehlikeye atıyorlar.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 70’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek   

 

“Dünya başka enerjiye uğraşırken niye nükleer?” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santralin Akkuyu’da yapılmasına karşıyım. Dünya 

ülkeleri bu sistemi terk ederken biz neden kabul ediyoruz anlamış değilim.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 70’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Akkuyu kesinlikle yapılmamalı bütün canlıları tarımı olumsuz 

yõnde etkiler.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 60’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Bölgemizde güneş enerjisi oniki ay kullanılabilecek konumdadır, 

Nükleer enerjiye gerek yoktur.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 60’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Bir an evvel durdurulmalı... Doğaya ve insana ihtiyacımız var. Aksi 

halde doğa bunun bedelini bize çok ağır ödetecek.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleer ÖLDÜRÜR! 

Hem insan hem doğa için Nükleere HAYIR!” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nüfusun çok az olduğu dağlık bir alanda kurulmalıydı veya başka 

ülkede denenmiş güvenilir olanı yapılsaydı.” 

                                                                        Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

 “Olan yeşili de bitirip torunlarıma çöl bırakmak istemiyoruz. 

Dünyayı biz torunlarımızdan emanet aldık. Emanetide aldığımız gibi 

teslim edelim. Biz miras yedi değil emanetçiyiz.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Sonraki kuşakları bile etkileyecek olan bu proje hak gaspıdır. 

Derhal durdurulmasını istiyorum.” 

                                                                  Mezitli ilçesinden 60’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek 
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“Nükleer ölüm getirir kesinlikle karşıyım.” 

                                                                   Mezitli ilçesinden 60’li 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek 

 

“Yapılması insanlık adına bir faciadır.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Akkuyu geliyorum diye bağıran felakettir. Yaşananlardan ders 

almayan balık hafızalıların ya da maddi çıkarları yüzünden çevre ve insanı 

önemsemeyen hatta yok sayan zihniyetin gerçekleştirmek üzere olduğu 

projedir bu. Sonuna kadar karşıyız ben ve tüm ailem. İnsana saygı doğaya 

saygı, insana sevgi doğaya sevgi.” 

                                                                  Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Rant için yapılan bu santrali ve yapanları kınıyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kesinlikle karşıyım, kanser bu kadar çoğalmışken yapılmasını asla 

onaylamıyorum. Sağlık bu kadar ucuz olmamalı.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Alternatif Enerji kaynaklarımız varken böyle projelerin son derece 

gereksiz ve insan sağlığını hiçe sayan, belli bir kesime rant sağlamaktan 

başka bir amacı olmadığını bildiğimiz, doğa düşmanı hareketler olduğuna 

inanıyorum. Üzüntü ve endişe duyuyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Santral engellenmeli bütün canlılar ekosistem katlediliyor.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Santraller şehir merkezinden uzak yerde tarım turizm ve insanların 

sosyal yaşantısını etkilemeyecek bir bölgede olmalıdır.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Avrupa da nükleer santral yapımları minimuma inerken Türkiye 

neden atağa geçiyor. Avrupa şirketlerinin karı olan bir durum bu ve 

durumun bize hiç bir faydası yok. Zarardan başka yalnızca tedirginlik.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Yerel yönetimlerin ve halkın onayı ve rızası olmadan bu tür büyük 

projelere girilmemeli. ÇED vb. raporların göz ardı edilmesi kabul 

edilemez. Yerel yönetimler gerekirse uluslararası mahkemelere gitmeli.”  

                                                                         Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

                                                                  

“Ailem ve Mersin halkı için endişe duyuyorum.” 

                                                                         Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Bu felakete dur denilsin. Böyle bir pastada bizim ne istediğimizin 

değeri olmaz ama yine de ankete katıldım.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 70’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 



Nükleer Enerjiye Nasıl Bakıyoruz? - (Mersinlilerden Tarihe Not) 

 

80 

“Türkiye gibi bir güneş ülkesinde ondan faydalanmamak akıl alır 

şey değildir. Uygun olan her yere güneşten enerji üreten sistemler 

kurulmalı bu konudaki projeler tevsik edilmelidir ayrıca sahile yakın 

yerlere ve uygun bölgelere rüzgâr santralleri kurulabilir.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Anket hazırlanırken sorduğunuz sorular keşke objektif olsaydı. 

Ankette amaç bilgi almak olmalı. Resmen karşınızdaki şahsı belli bir fikre 

yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Avrupa'daki,Japonya’daki ve ABD deki 

sayı ve uygulamaları inceleyin lütfen. Körü körüne muhalefet yapmaya 

çalışmak çok itici ve de anlamsız.”  

                                                                 Mezitli ilçesinden 70’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ülkemize sözde yararlı olacağını söylenilen bu projenin sadece 

Mersin halkına değil ülkenin birçok yerine, Akdeniz'in neredeyse her 

yerine yüksek derecede olumsuz etkiler göstereceği bilindiği, raporlandığı 

halde bu proje gerçekleştirilmemeli, gerçekleştirilemez!” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Enerji açığı için santral kurulması lazım. Fakat  denetim 

bakımından  Türkiye tartışılır.”  

                                                                Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle desteklemiyorum, güneş enerjisinden sağlayabilecekken 

nükleer enerjiye girmek hiç mantıklı değil, özellikle ülkemizde baştan 

savma is yapma bu kadar yüksekken.”   

                                                               Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 
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“Gerekli halk desteğinin tepkiyi etkin koymak anlamında alınması 

gerekiyor.” 

                                                                   Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Bence tarıma, turizme, çevreye, her şeyden önemlisi insan 

sağlığına verebileceği zararları veya bir tehlike anında Mersin’e ve çevre 

illerine verebileceği zararları tüm kesimlere anlatabilmeliyiz, 

ulaşabilmeliyiz, gerekirse kapı, kapı veya ben Mezitli’de yaşıyorum pazarcı 

esnafıyım pazar girişlerinde bir anda binlerce insana bu yönde 

hazırlanmış broşürler dağıtılıp halkın bu konuda fikir sahibi olması 

sağlanabilir.” 

                                                                  Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Çernobilde yaşanan olayı biliyorum ve Rize'deki vatandaşlar bile 

ve tüm ürünler etkilendi onun için hayır diyorum” 

                                                                  Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Geç kalınmış bir projeyi dünya bilinçlenirken yeşilden vazgeçip 

burnumuza sokmak ancak parayı sonradan gören şımarıklığıdır.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Anket, nükleer santral fikrine karşı olumsuz sonuç çıkarma 

eğilimli olarak hazırlanmış izlenimini edindim.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 60’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Doğal kaynakların kullanılmasını istiyorum” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Güzel Mersin'in güzelim Anamur ilçesine vurulmuş en büyük 

darbedir!!!” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 

50’lıyaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ülkemizin enerji ihtiyacını tam anlamıyla karşılayana kadar 

nükleer enerji santralleri yapılıp kullanılmalı ve ihtiyaç karşılandıktan 

sonra kademeli olarak yenilenebilir enerjiye geçilmeli.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Güneş ve rüzgâr enerjisini çevreye zararsız bir şekilde kullanmak 

varken ülkemi ve deniz kokan şehrimi kirletmeyin!!! Hayatımızı 

geleceğimizi çocuklarımızı bu tehlikeye atamam bu saçmalığa bir an önce 

son verilsin! :(“ 

                                                                    Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Engellenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santrali sadece mersinde değil ülkemizde ve çevre 

ülkelerde de istemiyoruz.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Doğayı katledecek bu santralın ne pahasına olursa olsun 

engellenmesi insan yaşamı için kesinlikle şarttır.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle ve kesinlikle yapımının durdurulması gerekiyor fakat 

yine bildiklerini okuyacaklarını hepimiz biliyoruz. Bir tane yapılmasını 

isteyen insan duymadım. Anketi, nükleer santrale o kadar para yatırmadan 

önce yapmalıydınız.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın                                                                   

 

“Dünyada gerek teknoloji gerek enerji anlamında çok farklı şeyler 

olmakta. İlk olmak güzeldir hedefleri doğrultusunda yürüyen bir Türkiye 

görüyorum Akkuyu santralına evet diyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Anketiniz tarafsız olmak ve toplumun görüsünü toplamaktan çok 

uzak. Anket, aciz bir karalama kampanyası gibi görünüyor. Hedefiniz 

nükleer santrale karsı tavır almaksa daha tarafsız görünen ve cevaplayanı 

yönlendirmeye çalışmayan bir anket hazırlamanızı öneririm. Bu şekilde 

anket sonuçlarınızı her kitleye güvenle sunabilirsiniz.” 

                                                             Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Mersin’de yaşayan ve 22 yaşında biri olarak geleceğimi 

Mersin’den uzaklaştıracağım sırf bu yüzden. Çocuklarımın böyle tehlikeli 

bir ortamda yaşaması fikri beni kahrediyor.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Biraz yönlendirici bir anket ama yine de görüş belirtmek isterim. 

Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığı gerçeğini göz önüne aldığımız 

taktirde nükleer enerji yatırımı ülkemiz için kaçınılmaz durumda. Yer 

seçimi konusunda eleştirilebilir, çevreye tarıma yaşam koşullarına etkisi 

tartışılabilir. Ancak bu durum ülkenin bu yatırıma olan ihtiyacının 

zorunluluğu gerçeğini değiştirmez. Şu da bir gerçek ülkemizde hangi bölge 

veya nokta seçilirse seçilsin bu tartışma yapılacaktır. O bölgenin insanı 

itiraz edecektir. Önemli olan en güvenli en son teknoloji santral yatırımın 

yapılmasını sağlamaktır. Ülkesinin ve ulusunun çıkarlarını düşünen her 

birey gibi ucuz enerji kaynaklarına yapılacak yatırımları destekliyorum. 

Çağımız enerji çağı ve enerjiye ihtiyaç sürekli artıyor. Doğal enerji 

kaynakları sınırlı ülkemizde ucuz enerji kaynakları yaratmak zarurettir” 

                                                                Mezitli ilçesinden 60’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Araştırma fizibilite ve yer seçimi daha sağlıklı yapılmalı.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 

20’liyaşlarda ortaokul mezunu bir kadın 

 

“Nükleer santral bir felakettir !!!” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ülkemizin tarıma elverişli ve turizme açık olan bölgemizi yani 

cennet köşesini, cehenneme çevirilmek mi isteniyor? Lütfen, vatandaş 

olarak her konuda olduğu gibi aklımızı başımıza alalım. Ülke vatan 

parçası diye bir şey kalmayacak, sevgili dostlar bu konuya sahip çıkan 

kahramanlarımıza binlerce teşekkürler.” 

                                                                        Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Kesinlikle Akkuyuda ve TÜRKİYE’DE NÜKLEER SANTRAL 

İSTEMİYORUZ.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Milyonda bir dahi olsa riski var. Ve bu riskin geri dönüşü yok. Bu 

riski göze almak istemiyorum. Ekonomik katkısı beni hiç ilgilendirmiyor. 

Çocuklarıma temiz bir dünya kalsın istiyorum.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santralın yapılması bizi çocukları çok etkiler, hava 

kirlenir, balıklarımız ölür denizlerimiz kirlenir. Yazlığımız çok yakın ve o 

güzel denize çocuklarımın giremeyeceği için çok üzülüyorum. Silifke 

ilçesinde yeşil ovacıkta yazlığımız gerçekten çok üzülüyorum. O doğayı 

mahvedecek bu nükleer santral çok iyi olsa bizden çok daha gelişmiş 

ülkeler neden kullanmıyor ya da olanlar neden kapatıyor? Her zaman geç 

mi kalıcız basımıza kötü birey geldiğinde mi dur diyecez😭😭” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Karşı duruş halkın desteğini alarak yığınlar olmalı.” 

                                                                  Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek 
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“Rusya’da patlayan santral de Japonya'daki santral de beni zaten 

etkiliyor. Dünyada yüzlerce santral var zaten. Ve hepsi refah içinde. 

Korkularla yaşayıp ezilmektense, korkmayıp kontrolleri iyi yapıp bu 

sistemden faydalanmamız lazım. Avrupa, Amerika ve Rusya dünyayı 

yönetiyorsa nükleer enerjisiyle yapıyor. Onların nükleer savaş gemileri ve 

denizaltıları tüm dünyayı dolaşırken hangi tehlikeyle bizi korkutuyorlar. 

Ellerindeki gücü biliyorlar kimse düşmanının güçlü olmasını istemez. 

Sizde onlar gibi düşünmeyin. Enerji lazım. İyi kontrol edelim ama yapalım 

hem de 10 tane daha.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ülkemiz için yapılması faydalıdır.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kesinlikle yapılması her bakımdan sakıncalıdır. Mersin de güneş 

enerjisi gibi büyük bir potansiyel var iken.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kesinlikle nükleer enerjiye geçilmemeli, ufak biç hata, ihmalkârlık 

,iş kazası vs. Çok büyük felaketlere yol açacaktır. iş kazaları sıralamasında 

en çoğuyla Türkiye en önlerde bunu hepimiz biliyoruz.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Daha risksiz enerji kaynakları doğayı ve canlıları tahrip etmeden 

kullanılmalı. En güvenli santrallerde dahi patlamalar olabilirken ve 

etkileri nesiller boyu sürerken bu riski almamız günümüzde büyük 

aptallık. Ancak siyasi yaptırımlar düşünülürse biraz iptali zor görünüyor. 

Halkın sağlığını ve o bölgede yaşayan tüm canlıları hiçe sayan böyle 

çirkinlikleri ülkemde görmek istemiyorum.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

ÖNCE İNSAN CAN VE MAL GÜVENLİGİ. MALESEF 

ÜLKEMİZDE İNSAN CAN GÜVENLİGİ HER KONUDA İKİNCİ 

PLANDA GELMEKTEDİR. 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Mersinimde Nükleer istemiyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle yapılmamalı. Sonuçları çok ciddi olabilir. Çevreyi ve 

Mersinimizi korumalıyız.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Hangi mantık, ulusal veya uluslararası çıkarımız bu projeyi hayata 

geçirdi halen cevabını bulmuş değilim. Maalesef bu projede, dünyanın en 

kötü iki şeyi bir araya gelmiştir. Rus teknolojisi ve Türklerin denetimi 

diyebilirim.” 

                                                                   Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 
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“Mersin yeşiliyle tarımıyla deniz ürünleriyle bereketli bir şehir. 

Santral bu söylediklerimi olumsuz etkileyecek. Toros dağlarında yada 

denizimde rüzgar güneş enerji üretimi için çalışma yapılsaydı daha temiz 

daha sağlıklı hiç bir şeyi etkilemeden enerjiyi daha fazla elde edebilirdik. 

Temennim güzel ülkemin zarar görmemesi doğasını tarihini güzelliğini 

koruması. incinmemesi.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Ülkemizde güneş var, rüzgar var neden nükleer enerji ?” 

                                                                  Mezitli ilçesinden 60’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Mersin ve Türkiye için iyi olmayacağını düşünüyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“İnsan hayatına bu kadar yakın olmamalı. Mümkünse rüzgâr ve 

güneş kullanılıp nükleer santraller kurulmamalı. Olası bir kaza faciaya 

neden olabilecekken bu riske girilmemeli. İnsan hayatından daha değerli 

hiçbir şey olmadığını bu ülkeden zaman algılayacak.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 

50’liyaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Mersin halkı olarak karşı çıkmalıyız.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Gelişmiş ülkelerde var olan nükleer santraller örnek verilebilir. 

Ancak bu ülkelerin günümüzde bu kurumlardan uzak durduğunu ve bizim 

gibi ülkelere kurmaya çalıştığını zannediyorum. O ülkeler şimdi 

otoyolların ortasına yol boyu güneş panelleri kurmakla meşgul olduğunu 

zannediyorum. Ülkemizin güneş ülkesi olduğunu hatırda tutmanın yararı 

var.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“BIRAKIN CENNET ÜLKEMİZDE DOĞAL YAŞAYALIM. 

BİZİM YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ ASLA 

TÜKENMEYECEK KADAR FAZLA.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Mersin Akkuyu'da kesinlikle nükleer santral istemiyorum.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Bu inşaatın durdurulması için ne gerekiyorsa yapılmalı.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Yasal olan her türlü eyleme katılırım.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek    
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“Soma da madende ki faciaya fıtrat, kader deyip cahil halkı 

uyutuldu. Bu sefer uyuyan halk bir daha uyanamayacak! Türkiye gibi 

Allaha emanet bir ülkenin yapacağı son iş olmalı!!!” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Doğaya karşı hainliğin sınırı yok bu fatura muhakkak yakın tarihte 

ödenmesini temenni ediyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Dünyanın terk ettiği bir teknolojinin atik olarak Mersin’e 

kurulmasını istemiyorum. Dünyanın en disiplinli ve güvenli ülkeleri 

sayılan Rusya ve Japonya da yaşanan kazaları görünce, ülkemizde iş 

bilmeyen, disiplinsiz bir ahbap -çavuş şirketinin bu isi yüzüne gözüne 

bulaştıracağını düşünüyorum. 

                                                                 Mezitli ilçesinden 70’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ben santralin iyi fikir olduğunu düşünmüyorum, zaten fakir bir 

ülkeyiz ve dengeli beslenmiyoruz. Hastalıkların artacağını düşünüyorum. 

Tarımın ve turizmin de kötü etkileneceğini düşünüyorum. Neden acaba 

Avrupa ülkeleri nükleer santralleri kapatırken, örneğin Almanya.  Biz 

neden açmaya çalışıyoruz? Bu da yanlış devlet politikalarından biri.”  

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Santral yapılmasını istemiyorum enerji başka yollardan elde 

edilsin, denizlerimizdeki canlılarımız, tarımımız, insanlarımız zarar 

görmesin.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 



Erkan AKTAŞ 

91 

“O parayla mükemmel güneş santralleri kurulabilirdi.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek            

 

“Doğal kaynaklardan enerji elde edelim.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 60’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın   

 

“Kesinlikle mersine yapılmamalıdır bir faciadır karşıyım.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın  

 

“Ne Mersin 

Ne Sinop 

Ne İğne ada 

Ne de ülkemde ve gezegendeki herhangi bir yerde nükleer santrale 

ihtiyaç yok. 

“Güneş Rüzgâr bize yeter !” 

                                                               Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Böylesi büyük bir yanlıştan acilen dönülmelidir. Anketiniz için 

teşekkür ederim.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 60’li 

yaşlarda ortaokul mezunu bir kadın 

 

“Ben çok büyük bir risk olduğuna inanıyorum. Hiç istemiyorum 

Nükleer Santral kurulmasını.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Güzel bir deniz, yaşanacak bir doğa, temiz bir nefes almak 

istiyorsak Nükleere HAYIR!” 

                                                               Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Türkiye’de özellikle hiçbir şeyin denetimi iyi değildir. O yüzden 

nükleer santral Türkiye'de hiç bir şekilde olmaması lazım ve çok tehlikeli 

buluyorum. Özellikle mersinde olmamızdan dolayı herkes benim gibi 

tedirgindir. Maalesef İnsan sağlığına önem hiç bir şekilde yoktur.” 

                                                              Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek  

 

“Nükleer santral söylenildiği gibi Türkiye'nin enerji ihtiyacını 

karşılayacak büyüklükte değildir.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Ülkemizde çoğu sistemler sıkıntılı şekilde ilerlemektedir. Örneğin 

eğitim ve siyaset sistemi gibi yani ülkemizde bazı şeyler doğru düzgün 

yapılamamaktadır veya yürütülememektedir bu yüzden nükleer santral 

yapılması çok büyük bir risktir kesinlikle ve kesinlikle çalışmalar 

durdurulmalıdır ve bu hakkında bir bilinç oluşturulmalıdır saygılarımla 

emeği geçen herkese teşekkürler.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın   

 

“Deprem ülkesi olan Türkiye'ye nükleer santral kurulması doğru 

değildir. Doğayı en az etkileyen güneş enerjisinden yararlanılmalıdır.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 



Erkan AKTAŞ 

93 

“Akkuyu'da Nükleer Santral yapılmasını doğru bulmuyorum. 

Güzelim doğa ve verimli topraklara yazık olacak. Üstelik deprem riski 

taşıyan bir bölge. Hayati tehlike de söz konusu.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Tüm dünya nükleer santral yapımından vazgeçiyor olanlarında 

kapatıp yenilenebilen enerjiye dönüyor.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 60’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın   

 

“İnsan hayatını en ufak derecede riske atacak bir projeyi gönlüm 

desteklemiyor. Avrupa da olduğu gibi doğal yollardan da sağlanabilir diye 

düşünüyorum. Güneşimizde bol rüzgârımızda.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Bu santral bölgemizin geleceğini her açıdan olumsuz yönde 

etkiler.” 

                                                                  Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle santral yapılmasına karşıyım , ne tarım ürünü yetişecek 

ne de balık olacak ayrıca zaten turizm diye bir şey de asla olamaz. Mersinli 

olarak şehrimin felaketine göz yummak istemiyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

  



Nükleer Enerjiye Nasıl Bakıyoruz? - (Mersinlilerden Tarihe Not) 

 

94 

“Ülkemizde bolca bulunan güneş ve rüzgârdan yaralanmak yerine, 

Ecemiş fay hattına rağmen şehrimizin en güzel köşesine yaşamımızı tehdit 

eden nükleer santralin yapılmasını kesinlikle istemiyorum. Japonya gibi 

bir ülkenin yaşadıklarını gördükten sonra, ülkemizde anlatılan güvenilir 

masallarına inanmıyorum. Yenilenebilir enerji kaynakları varken bu riske 

neden girilir anlamıyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

“Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye zararının yok denecek 

kadar az olduğu göz ardı edilmemelidir.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“ÜLKENİN ENERJİ AÇIĞI VE BAĞIMLILIĞI MALUM. FAKAT 

YEREL, ULUSAL YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR 

DEĞERLENDİRİLMELİ. SONUÇTA HAYATI TEDİRGİN YAŞAMAK 

DA RADYASYON TÜREVİ GİBİ. ASIL OLAN HAYAT OLMALI.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer Santral yerine, bölgemizde Güneş ve Rüzgâr santralleriyle 

enerji üretimleri yapılmalı.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Politik Şahsiyetlerin ve politikaların ve politik muhalif duruşu 

olanların politik gerekçelerle konuyu tartışması Abesle iştigal. Politik 

karşıtlar ellerini çeksinler işimizden.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Mersin’de nükleer santral yapılması yanlış. Belediye olarak 

elinizden geleni yapmalısınız. Arkadaşım yazlık alacaktı, nükleer santral 

yapılacağını duydu vazgeçti. Eşimin yeğeni Çernobil kazasında kız gözünü 

kaybetti  ve şimdi 27 yaşında. Bu santrali de aynı firma yapıyor diye 

duyuyoruz.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Dünya genelinde yinelenebilir enerji alternatifine yatırım varken, 

deprem riski olan ülkemizde nükleer santral ne derece güvenilir? Güneş, 

rüzgâr enerjisi potansiyelimiz varken. Santralin kurulacağı yeri gördüm. 

Japonya deprem sonrası sorun yaşamıştı ki, çok disiplinli insanlar olarak 

biliriz biliyoruz. Nükleer santral kurulması demek, benim için kaygılı 

gelecek demek. Kaldı ki Çernobil faciasının etkileri halen daha ülkemizde 

belirtilerini gösterirken.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 60’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın   

 

“Her açıdan sağlıksız.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 60’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ruslarla iş yapılmaz ama bu ülkeye santral şart.” 

                                                             Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Bu projeden derhal vazgeçilmelidir.” 

                                                          Mezitli ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın   
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“Nükleer enerji Mersin ve tüm halkımız için felakettir. Kurulmasına 

tamamen karşıyım. Yenilenebilir enerjinin kullanılma taraftarıyım.” 

                                                           Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Asla yapılmamalı. Var gücümüzle mücadele etmeliyiz. 

Eylemlerimizi sıkça yapmalıyız.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer enerjideki herhangi bir kaza veya sızıntı sonucu geri 

dönüştürülemeyecek sonuçlar doğurur kesinlikle yapılmasına karsıyım. 

Hele de bizim gibi bilgisiz ve bilinçsiz bir toplunda sonuçlar çok kotu 

olabilir. Daha kapısının onunu temizleyemeyen bir toplumun nükleer 

enerji üretip kullanabileceğine inanmıyorum. Doğa ve geleceğimizi 

mahvetmek istemiyorum.” 

Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kendi çıkarları için ne Mersin ne de Türkiye umurunda bile değil. 

Sadece canikosu kazansın güzelim ülkem elden gidiyor 😈😢😠” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Böylesine umursamaz, iş bilinci ve sorumluluğu olmayan bir millet 

için nükleer santral tamamıyla bir felaket olur.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Başka enerji sistemleri tercih edilmeli.” 

                                                                  Mezitli ilçesinden 60’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 
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“Çernobil’i unutmayalım lütfen.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 70’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Türkiye gibi enerji çeşitliliği açısından güzel bir ülkeye nükleer 

enerjisini gereksiz olduğunu düşünüyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Güneş enerjisini çok daha iyi ve yararlı bir şekilde kullanabiliriz. 

Unutmayın ki sağlık ve yaşam kadar önemli bir şey yoktur. En ufak bir 

risk bile varsa denememek gerekir. Nükleere hayır, güneşe evet!” 

                                                               Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ülkemiz dünyadaki kendi enerjisini doğa kaynaklı enerji 

potansiyeliyle karşılayabilecek ender ülkelerdendir. Ne kadar da kaza 

ihtimali düşükte olsa olan kazaların bedellerinin ağırlığını gördük 

hepimiz. Ben şahsen ülkemin böyle bir enerji kaynağını kullanmadan yerli 

üretim enerji kaynaklarını açığa çıkarıp, kullanarak daha sağlıklı bir 

geleceğe sahip olacağını düşünüyorum.” 

                                                             Mezitli ilçesinden 70’li 

yaşlarda ortaokul mezunu bir kadın  

 

“MERSİN'DE NÜKLEER SANTRAL YAPMAK MERSİN'İN VE 

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE İHANETTİR.BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYE MECLİSİNDE 1/50000 LİK PLANDA YER 

ALMAMALIDIR.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek                                   
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“Bu anketi düzenlediğiniz için teşekkürler. Umarım ne Akkuyu'ya 

ne de başka bir yere nükleer santraller kurulmaz.” 

                                                             Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kesinlikle güvenmiyorum, istemiyorum...” 

                                                            Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Kesinlikle doğa canavarı.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santral ve enerjisi yerine bölgemizde bolca ve yılın 10 

ayında kesintisiz bulunan güneş enerjisi veya rüzgâr enerjisi alternatifleri 

değerlendirilmelidir.” 

                                                           Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santralin Türkiye'nin hiç bir yerinde yapılmasını 

istemiyorum.” 

                                                          Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek  

 

“Nükleer yapılmasından daha tedirgin edici olan Rus firma ile 

yapılıyor olması. Bari Japonlar yapsaydı.” 

                                                                          Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 
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“Santralin sıcak suyunda buna ön ayak olanlar duş alsın inşallah. 

Allaha havale ediyorum.” 

                                                                           Mezitli ilçesinden 

50’li yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Güzelim ülkemin yeterince kaynakları var Güneş ve rüzgârda 

olabilir kullanın ama birileri cebini dolduracak diye çocuklarımızın 

geleceği tehdit ediliyor nükleer santrali istemiyorum.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Birçok ülkede yapıldığı gibi kendi ülkemizdeki atıklardan geri 

dönüşüm elde edebiliriz. Eğer bu atıklar yetmezse nükleer santralden çok 

daha ucuz maliyete sahip atıkları diğer ülkelerden edinebiliriz. Tatil ve 

tarım alanlarını bu şekilde verimsiz kullanıp yurt dışından ithal hayvan 

getirmek yerine bu alanlarda hayvancılık yapmaya yönelik teşvikler 

uygulanıp hem doğamızı korumuş, yüksek maliyetli bir işe kalkışmamış 

olup, yurt dışından ithal et ihtiyacımızı kapatıp bu bölgeden elde edilen 

atıkların geri dönüşümüyle çok daha büyük kazanç elde edebiliriz. 

Umarım enerji ve tabii kaynaklar bakanlığındaki yetkililerimiz gerçekten 

dikkat çektiğim alanda çalışmalar yapabilecek düzeydedir. Halkımızın 

nükleerle değil akılla gelen kalkınmaya ihtiyacı var.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Aralıksız protesto edilmeli, Aydınlatıcı broşürler belirli aralıklarla 

halkı bilgilendirilmesi …” 

                                                              Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın  
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“Durdurulsun!” 

                                                              Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Nükleer santral istemiyorum. Gelişimi bozuk nesiller yetişmesini ve 

bozuk gıdalarla beslenmeyi istemiyorum.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Geleceğimiz için, çocuklarımız için asla nükleer santral 

istemiyorum.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Bize hiç bir getirisi olmayacak bu santralden hemen 

vazgeçilmelidir.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Sağlık bir yaşam ve verimli topraklar temiz deniz için 

çocuklarımızın geleceği için hayır.”  

“Güneş dik bir açıdan vuruyor. Neden yararlanmıyoruz.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Ülkemizde alternatif enerji kaynakları yeterince teşvik edilerek 

değerlendirilebilirse, nükleer santrallere ve hatta termik santrallere bile 

gerek kalmaz kanısındayım.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Nükleer atıklar konusunda bilgilendirme yapılmıyor. Ben konu ile 

çok ilgili olmama rağmen bilgi almakta çok sıkıntı çekiyorum ve resmi 

kaynakların da verdikleri sınırlı matbu bilgiler dışında bilgileri yok. 

Kamuoyu aydınlatması yapan STK'ların sadece vahşi yaşama olumsuz 

olacak etkiler ile alakalı sadece Carettalar ile ilgili söylemlerle takılı 

kalmalarını büyük eksiklik olarak görüyorum. Kaza riskinden ziyade terör 

riskini ben daha korkutucu buluyorum. İnşaat alanında siviller hala 

büyük bir rahatlıkla gezebiliyorlar. Yetkililer yaptıkları işin ciddiyetini 

hiçbir şekilde kavramış değiller.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleersiz hayat.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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NÜKLEERE HAYIR!  

ÇÜNKÜ RİSKLİ,  

SAĞLIK İÇİN ZARARLI, 

 İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ,  

EKONOMİ İÇİN RANTABL DEĞİL,  

DOĞA İÇİN ZARARLI,  

ÇOK PAHALI,  

YAPILSA BİLE YAPIMI ÇOK UZUN SÜRÜYOR,  

BİTSE BİLE ELDE EDİLEN ELEKTRİK PAHALI OLUYOR,  

ÇÜNKÜ GÜVENLİ DEĞİL, ÇÜNKÜ ORTAYA ÇIKACAK 

ZARARLAR BİR İKİ KİŞİYİ DEĞİL MİLYONLARCA KİŞİYİ 

ETKİLİYOR,  

BU ETKİ BİR İKİ YIL DEĞİL YILLARCA DEVAM EDİYOR 

HATTA YOK EDİLEMİYOR.  

ÖRNEK: ÇERNOBİL. 

ÇÜNKÜ TEKNOLOJİSİ BİZE AİT DEĞİL...  

ÇÜNKÜ HÜKÜMETE GÜVENMİYORUM.  

DAHA ÇOK NEDEN SAYABİLİRİM.  

ELEKTRİKSİZ YAŞAMAYA RAZIYIM.  

YETER Kİ NÜKLEER OLMASIN...  

NÜKLEERE HAYIR!.. 

                                                                      Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Alternatif enerji kaynaklarına dönüş yapılmalı. Özellikle bu bölge 

de rüzgâr ve güneş enerjisine ağırlık verilebilir.” 

                                                              Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek   
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“Bu santrali yaptırmaya ve yapmaya karar verenlerin kaçacak yeri 

var ama bu topraklar bizim cennet gibi ülkemizi felakete sürükleyip bizleri 

ölüme mahkûm etmeye kimsenin hakkı yoktur. NÜKLEER SANTRAL 

İSTEMİYORUM.” 

                                                              Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“KARŞIYIZ! COK BUYUK FELAKETLER GELECEK 

MERSINIMIZIN BASINA! Yazıktır! Bu kadar alternatif enerji olanakları 

varken.. Hiçbir yere yapılmasın!” 

                                                              Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Çocuklarımın geleceği için endişeliyim ve nükleer santral 

kurulması beni çok tedirgin ediyor.” 

                                                              Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Bu güzel Mersin'e yapılan bir cinayettir. Mersin doğa ile iç içe 

olan bir şehir akarsu şelale ve yanı sıra Güneş'i bol olan bir bölgeye 

santral kurulması cehalettir.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“15 yıl önce planlanan bu nükleer santrali ADD, Çukurova Ünv. Ve 

birkaç STK ile protestoya gitmiştik. Dayağı yiyip geldik. Ne olur, artık 

kendimden geçtim, çocuklarımız için engel olmak için birleşelim. Yoksa ne 

çilek, ne muz, ne balık kalacak.” 

                                                                  Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın  
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“Yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorum çocuklara kesinlikle 

nükleer santrale hayır diyorum!” 

                                                               Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın  

 

Maddi çıkarlarla, insan hayatını hiçe saymalarını kabul etmiyorum, 

etmeyeceğim de. Zemin yapısı, deprem riski, denenmemiş bir sistem ve 

şirket profili olarak kesinlikle uygun değil. Yılın 10 ayı güneş olan bu 

bölgede, güneş enerjisi kullanılmalı ve tüm Türkiye’ye yayılmalı, yeter 

artık akıl kullanılsın akıl!!!!  

                                                                    Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın               

 

“Bizlere de evlatlarımıza da zarar vermeyin artık!” 

                                                             Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“İnsanlar güneşten rüzgârdan enerji üretme çabasında ama biz 

nükleer santral peşindeyiz😡😡😡 Bizim ülkemizde yaz kış güneş var neden 

bundan yararlanmıyoruz?” 

                                                             Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Bu santral oldu ya patladı. En şanslı insanlar Mersindekiler 

olacak. Çünkü biz kesin öleceğiz. Asıl tedirgin olması gerekenler 400 km 

ve ötesinde yaşayanlar. Çünkü onar ve onlardan sonra gelecek nesilleri 

radyasyonun asıl mağdurları olacaklar. Savaş, nükleer patlama ya da 

trafik kazası bir gün bir rapor şekilde öleceğiz. Bence en güzeli tüm 

sevdiklerimizle beraber nükleer bir patlamada ölmek... Ne oldu garip mi 

geldi.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  
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“Dünya bu sisteme karşı çıkıp kapatırken bizim kabul etmemiz ticari 

kazanç sağlama hırsından başka birşey değil.... Türkiye yeşil, nefes 

alınabilecek alanlarıyla güzel.” 

                                                           Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın  

 

“Güneş kentinde hatta güneş ülkesinde nükleer neyin nesi?” 

                                                           Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle devam etmemeli ve bir an önce bu ise son verilmeli.” 

                                                           Mezitli ilçesinden 60’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Mersin’de kesinlikle böyle bir santral istemiyoruz. Maliyeti daha 

düşük zararı riski az alternatif enerji kaynakları yapılmalı.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Böyle bir risk sadece Mersin’i etkilemez. Adana, Konya ve Antalya 

bir çok şehri fiziksel bir çok şehirde yiyecek olarak etkiler. Yağmur ve 

rüzgâr aracılığıyla çok daha uzakları etkiler. Akdeniz mahvolur.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın  

 

“Keşke nükleer santrali CHP hükümeti yaptırsaydı :)” 

                                                            Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Sadece Mersin için değil, tüm Türkiye'ye zararı olacağını 

düşünüyorum.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleere inat yaşasın hayat !!!” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 70’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle yapılmamalı. Akkuyu altından fay hattı geçtiğini 

internette okumuştum ve yer olarak çok tehlikeli olabilir. Almanya güneşi 

çok az görmesine rağmen güneş santrallerinden faydalanabiliyorsa burası 

güneş cenneti öyle bir sistem yapılabilir.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu santrale muhtaç değiliz. 

Alternatif enerji kaynaklarının yapımı pahalı deyip bu santrali makul 

görenlere de anlam veremiyorum. Burası Türkiye unutmamak lazım. 

                                                                Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Nükleere hayır; insanoğlu doğadan daha güçlü değildir!” 

                                                              Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın   

 

“MERSİN’DE ve TÜRKİYE’NİN HİÇBİR YERİNDE NÜKLEER 

SANTRAL İSTEMİYORUM !!!” 

                                                             Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın  
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“Ülkemiz de güneş ve rüzgâr gibi doğal enerji kaynakları varken, 

nükleer enerji santraline gerek olmadığını düşünüyorum.” 

                                                             Mezitli ilçesinden 60’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Dünyanın en ilerde olan ülkeleri bile şu an ellerindeki nükleer 

santralleri kapatmaya çalıştığı halde, bizim gibi bir ülke de  açılması, bizi 

olumsuz yönde etkileyecektir. Tamamen saçmalıktan ibarettir.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kömür madeni işletemediğimiz ülkemizde nükleer santrali nasıl 

işleteceğiz ?” 

                                                          Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın  

 

“Mersin'de Çernobil yaşamak istemiyoruz.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Lütfen yapılmasın bu geleceğimiz için bir tehdit unsuru bunun 

engellenmesi için ne yapılması gerekiyor illa bir facia mı? Lütfen ama 

lütfen geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi lazım çünkü alternatif o kadar 

çok enerji kaynaklarımız var ki buna hiç gerek yok. .!” 

                                                     Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilirsek bütün bu enerji 

sorunu çözülebilir...” 

                                                     Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 
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“Dünyanın Gelişmiş Ülkeleri Bu Enerjiden Uzak Dururken 

Akdenizin İncisi Narenciyenin Gelişmiş Olduğu MERSİN’de de 

yapılmamalı. Türkiye’nin Hiç Bir yerinde YAPILMAMALI !” 

                                                    Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Aklınızı başınıza alın, 365 gün güneş alan bir şehir burası. Yıl 

olmuş 2016 insanlar artık kullanmıyor nükleer santrali. Bizim 

başımızdakiler rant elde etmek için parçalıyorlar kendilerini. Rüzgârı, 

güneşi elektriğe çevirmenin yüzlerce yolu varken nedie sizin bu nükleer 

sevdanız?” 

                                                     Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 

 

“Kesinlikle yapılmamalı. Güneş enerjisi yeterli olacaktır. Zira 

memleketimiz çok güzel güneş gören bir memlekettir. Allah korusun yarın 

bir gün bir kaza olsa yazık olur, Mersin şehrine ve insanına.” 

Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Enerji açığına alternatif çözümler yoksa yapılabilir fakat orada 

değil tarım ve turizmin olmadığı bir yerde.” 

                                                  Mezitli ilçesinden 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santral enerji gelişimi yolunda bir basamaktır. Avrupa 

kaynaklı kurum ve kuruluşlar engel olmak için ellerinden geleni 

yapıyorlar. Bu tür haber ve propagandalara inanmayalım. Nükleer 

enerjiye geçemezsek nano teknolojiye geçmek imkânsız.” 

                                                  Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 
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“Nükleer santralin ham maddesini soğutmak için gerekli deniz suyu 

Akdeniz bölgesinde çok sıcaktır. Bu yüzden çok fazla suya ihtiyaç 

olacaktır, buda çok fazla çevre kirliliği demektir. Deprem bölgesi olan 

yurdumuzda güneş enerjisine daha fazla önem vermek hem vatana hem de 

insanlığa hizmet etmektir. Tüm AB ülkeleri Nükleer enerjiden kademeli 

olarak vaaz geçerken, bizlerin başlaması normal değil.1986 Çernobil 

unutulmamalı. Karar verenler çok istiyorsa Ankara’ya yaptırsınlar.” 

                                                   Mezitli ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“KAZA RİSKİ YÜKSEK. TÜM ALTERNATİFLER DENENMELİ 

EN SON ÇARE OLARAK DAHA GÜVENİLİR BİR YER SEÇİLMELİ. 

DENİZİ BOZACAĞINI TAHMİN EDİYORUM. DÜNYADAKİ ENERJİ 

ALTERNATİFLERİ NELERDİR ÇAĞDAŞ SİSTEMLERE 

YÖNELİNMELİ, GÜNEŞ BÜYÜK BİR ALTERNATİFTİR. 

İSPANYANIN İNCELENMESİNİ ÖNERİRİM. EVLATLARIMIZIN VE 

TORUNLARIMIZIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ.” 

                                                Mezitli ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

“ 

Lütfen mersine sahip çıkınız.” 

Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Mersin Akkuyu nükleer santrali tamamen saçmalık ona yapılacak 

masraf yerine çok iyi ve güzel şeyler yapılabilir. Örneğin güneş enerjisi yaz 

kış güneş alan bir yer Mersin ve elverişli boş arazisi çok veya farklı 

projelerde olabilir. Ancak nükleere gerek yok ihtiyacımızda yok. Orda 

denetim de olmaz kontrol de olmaz. Bir de oralarda denize girilmez bu da 

ülke turizmine darbe vurur.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Evet, tedirginde olabiliriz ama ülkemiz enerji kaynağına ihtiyacı 

var. Avrupa elli seneden fazladır geçti elektriği ithal ediyoruz ve kesinlikle 

ülkemizin menfaatleri için geçilmeli.” 

                                                               Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

Kesinlikle yapılmasın 

                                                              Mezitli ilçesinden 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek  

 

“Yaşanan örnekler doğrultusunda sonuç; bir yaşam tehdidi olarak 

ortada... Bu nedenle Kesinlikle İPTAL edilmeli !” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Türkiye’nin hiç bir noktasında Nükleer santral istemiyorum... 

Güneş ve rüzgâr enerjisinden faydalanmasını istiyorum. Yaşam hakkımıza 

tecavüzdür bu.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Dünyanın vazgeçtiği saatsiz bomba santraller ülkemizde 

kurulmamalı.” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Yenilenebilir enerjilerin üretim miktarı arttırılmadıkça ,daha 

yüksek kapasite adına nükleer olmalı. Yer seçimini doğru bulmuyorum 

sadece.”Ayrıca rüzgâr enerjisinin bile kurulduğu bölgenin ekolojik 

dengeyi bozduğunu unutmamak lazım.Yapılması gereken artı ve 

eksileriyle tüm sistemler çok iyi anlatılmalı.” 

                                                                 Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Mersin Türkiye'nin cennetlik bahçesidir. Halkın çoğu tarımsal 

üretimle geçiniyor. Santral üretilen ürünlerin kalitesiz olmasına ve insan 

sağlığına büyük zarar verecektir.”  

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Bu toplu katliam. Ülkeye atılacak en büyük kazık!” 

                                                                Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ermenistan bile 50 yıllık nükleer santral kullanmakta. Biz tüm 

enerjiyi dışarıdan alan bir ülke olarak kömür hariç nükleer dahil tüm 

enerji türlerini kullanmalıyız. Mesela şu an Maraş Elbistan kömür 

kullandığı için tüm doğan bebekler onkolojik vakalı. Bitki örtüsü çok zarar 

görmüş durumda. Ben nükleer girişiminin ülkenin nükleer biliminde de 

ilerleyeceğini düşünüyorum. Bilindiği üzere uçak gemileri nükleer enerji 

ile çalışmakta. Türk vatandaşı olarak Nükleer enerji girişimi ile ülkenin 

caydırıcı gücünün olmasını isterim.” 

                                                              Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Nükleer Santral cinayettir.” 

                                                             Mezitli ilçesinden 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın  
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“Bu nükleer santral tehlikelerini insanlara etkili anlatmak içim 

belediyenin sponsor olacağı bir sinema filimi acilen yapılmalı.” 

                                                            Mezitli ilçesinden 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Derhal yapımı durdurulmalı, diğer alternatif enerji kaynakları 

pahalı bile olsa insan sağlığına uygun olanlar seçilmeli.” 

                                                           Mezitli ilçesinden 50’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın  

 

“Yeşile doğaya sahip çıkalım lütfen.” 

                                                          Mezitli ilçesinden 30’lu yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Akkuyu nükleer güç santrali daha önce hiç denenmedi diyerek 

eksik bilgi vermiş oluyorsunuz. VVER 1200, VVER 1000 tipi santrallerin 

geliştirilmiş halidir. Rusya, Çin gibi gelişmiş ekonomisi olan ülkeler bu tipi 

kullanıyor ve VVER 1000 bile en gelişmiş güvenli santral tipidir. 

Denetlemeler de hükümet tarafından değil dünya genelindeki kurumlar 

tarafından yapılıyor. Ben de Mersinliyim, üniversite öğrencisiyim, enerji 

sistemleri mühendisliği okuyorum ve hükümet politikalarından nefret 

ediyorum, ama doğruya doğru, eğriye eğri demesini biliyorum. 

www.nükte.org gibi sitelerden araştırıp soruşturabilirsiniz. Sorun 

sorgulayın, iyi günler.” 

                                                          Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Adamlar daha düşük maliyetle güneş enerjisi santrali kuruyor ve 

kullanıyorlarken ve daha fazla enerji üretiyorlarken biz neyin peşindeyiz 

insan hayatı Türkiye'de bu kadar ucuz mu?” 

                                                        Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir kadın 
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“Yenilenebilir enerji kaynakları mevcut iken, güvenilirliği ve 

geleceğe olan etkisi belli olmayan geçmişte kötü facialara sebep olan 

NÜKLEER E HAYIR DİYORUM.” 

                                                        Mezitli ilçesinden 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Güneş-deniz ve rüzgâr ülkesiyiz, temiz ve de risksiz bu kaynaklara 

yönelmeliyiz.” 

Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Bugüne kadar yapılmadığı ve ülkemiz için bir eksikliktir. En kısa 

zamanda yapılıp bitmesi lazım.” 

Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 
lise mezunu erkek. 

 

“Ben Çernobil olayından sonra büyük bir sır içinde çay, fındık gibi 

ürünleri piyasada halka kullandıran siyasilerin yüzünden nükleer enerjiye 

karşıyım.” 

Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Bu Büyükeceli çok iyi biliyorum. Çok güzel doğası ve denizi var, 

burayı katletmek, büyük bir insanlık suçudur bu suça ortak olanlar tarih 

önünde mutlaka hesabını verecektir.” 

Mut ilçesinde yaşayan 40’lı yaşlarda 

üniversiteli erkek. 
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“Iğdır (Ermenistan'dan), Tekirdağ (Bulgaristan'dan) zaten risk 

altındadır. Sınıra yakın ve zaten yakın risk altında olan bölgeler 

seçilmelidir. Karadeniz ya da Akdeniz kenarı olmamalıdır. Yerli 

teknolojiyle kendimiz kurmalı, korumalı ve denetlemeliyiz.” 

Mut ilçesinde yaşayan 30’lu yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Kesinlikle yapılmamalı dünya kaç kez nükleerin felaketlerine şahit 

oldu felaketini sadece patlama olarak düşünmeyelim nükleer santral 

yapıldığı andan itibaren felaketini yayacak güzel dünyamıza.” 

Mut ilçesinde yaşayan 70’li yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Sonuna kadar destekleyeceğiz.” 

Mut ilçesinde yaşayan 50’li yaşlarda 

lise mezunu erkek. 

 

“Akkuyu kesinlikle yapılmalı hatta ikincinin projesi başlanmalı.” 

Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Kesinlikle karşıyım. Yeşili koruyun bebeklerimizi iyi bir gelecek 

bırakmalıyız.” 

Mut ilçesinde yaşayan 40’lı yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“İstemiyoruz.  Mersin Akkuyu hiç doğru bir seçim değil.” 

Mut ilçesinde yaşayan 30’lu yaşlarda 

üniversiteli erkek. 
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“Nükleer Santral yapımı fikrinden 'bir an önce' vazgeçilmelidir.” 

Mut ilçesinde yaşayan 40’lı yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Kesinlikle yapılmaması Çernobil’de olanları hatırlayalım.” 

Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

üniversiteli kadın. 

 

“Akkuyu Ruslara bedava verildi bunu biliyor musunuz? Zeminin 

çürük olduğunu da biliyor musunuz? Üretilecek enerji fiyatının da 

yüksek olduğunu sanırım biliyorsunuzdur.” 

Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

üniversiteli kadın. 

 

“Kesinlikle nükleer santrale karşıyım. Turizm, tarım ve hayvancılık 

sektörü biter. Mersin hatta Akçenizin marka değeri biter.” 

Mut ilçesinde yaşayan 50’li yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Doğaya ne verirsen karşılığını alırsın toprağa tohum verirsen 

torunlarına meyve verecektir ona radyasyon verirsen Torunlarına kalıcı 

hastalıkları olan genetik bir miras verecektir NÜKLEERE HAYIR!” 

Mut ilçesinde yaşayan 40’lıyaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Nükleer en son alternatif olmalı. Savaş teknolojisi olarak 

kullanılmak isteniyorsa önce ARGE sistemi ve bu yönde eğitim 

geliştirilmeli.” 

Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

üniversiteli erkek. 
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“Toprak kirlenir, Su kirlenir, Hava kirlenir ve bu kirliliği uzun 

zaman alsa da belki temizleyebiliriz ama Halk Kirlenmişse nasıl 

temizlenir.” 

Mut ilçesinde yaşayan 30’lu yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Daha kimin depolayacağı belli olmayan bir santral Ruslara peşkeş 

çekildi. Bu nasıl bir itibarsızlaştırmadır. Türk devletinin akdenizin kalbini 

delen ruhunu boğan bir  proje. 

Mut ilçesinde yaşayan 30’lu yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“NÜKLEER LOBİSİ ATIKLARINI BURAYA GÖMMEYİ 

DÜŞÜNÜYOR. NÜKLEER ENERJİ ÜRETME GİBİ DÜŞÜNCELERİ 

YOK.” 

Mut ilçesinde yaşayan 30’lu yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Yanlıştan ivedilikle dönülmelidir.” 

Mut ilçesinde yaşayan 30’lu yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Fransa'da 60 nükleer tesis varken 43-44 milyon turist geliyorsa, 

ABD dünyada en fazla turizm geliri elde eden ülke olarak 110 nükleer 

tesise sahip ise ben nükleer karşıtlarında başka sorunlar ararım.” 

Mut ilçesinde yaşayan 30’lu yaşlarda 

üniversiteli kadın. 
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“Göksu nehri akar gider denize dökülür. Yap üzerine on tane 

elektrik santralı al sana bedava elektrik risk yok, korku yok, her şey için 

faydalı olur.” 

Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Dilimizde tüy bitti. Doğal kaynaklara yönelin.” 

Mut ilçesinde yaşayan 40’lı yaşlarda 

ortaokul mezunu erkek. 

 

“Daha önce denenmemiş olması ayrı bir olay ayrıca nükleer 

santralin olması hiç mantıklı değil.” 

Mut ilçesinde yaşayan 30’lu yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Gelişmiş Avrupa ülkelerine baktığımız zaman şehir merkezinin 

orta yerinde nükleer santralin olması bir sorun teşkil etmiyor da bizim 

ülkede faaliyet görmesi mi sakıncalı olacak. Bence ülkemizin 

gelişmişliğini katkısı için nükleer santral projesine devam edilmeli.” 

Mut ilçesinde yaşayan 40’lı yaşlarda 

ilkokul mezunu erkek. 

 

“Bölgenin denizi, tarımı, havası, turizmi tamamen bitecek. Anası 

bellenecek.” 

Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

ortaokul mezunu kadın. 
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“Ortadoğu ülkesiyiz biz, bir tane bile sınır komşumuzla iyi 

geçinemiyoruz. Dünya bir savaşa sürükleniyor. Ülke daha savaşa dahil 

olmadığımız halde kendini koruyamıyor. Bakınız Hatay bakınız Kilis. Bu 

ülke ilk önce insanları eğitsin boşverin nükleeri. Yakında dinlerini özgürce 

yaşayabilecekleri bir ülke kalmayacak ortada. Allah bu millete akıl versin. 

Cahil nesil şimdi yetişti hatta belirli yerlere geldi. Cumhuriyet çocukları 

azaldı. Gerisini varın siz düşünün.” 

Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

ortaokul mezunu kadın. 

 

“Daha fazla üretim tüketim üzerine kurulan bir denge bizi ve 

dünyamızı nereye götürecek.” 

Mut ilçesinde yaşayan 30’lu yaşlarda 

üniversiteli erkek. 

 

“Güzelim Mersin’i bitirmeyin. Bu ülkede hangi kurum kuruluş iyi 

çalışıyor. Bu ülke daha hazır değil buna, hele böyle bir zamanda.” 

Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

lise mezunu erkek. 

 

“Fukuşima demek.. NÜKLEER DEMEK Komple insanların yok 

olması demek!” 

                                                                     Mut ilçesinde yaşayan 

20’li yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Gereği yok, boş yere deniz canlılar kara canlılarına zarar vermek 

saçma olur.” 

                                                                     Mut ilçesinde yaşayan 

30’lu yaşlarda lise mezunu bir erkek 
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 “Nükleer santrale karşıyım. Bu şunu benziyor. Yolcu uçağı 

düşmediği surece rahat ucuz kolay... Ama düştüğü zaman sağ insan 

kalmıyor. Ve düşme riski her zaman vardır. Ve bu riski almak 

istemiyorum.” 

                                                            Mut ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Tarım ve turizm bölgesi olan adını bile doğanın renginden alan 

Yeşilovacık beldemize çok yakın olan Akkuyu Nükleer Santralinin 

yapılarak doğamıza zarar verilmesini istemiyorum.” 

                                                                Mut ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek 

 

“Eski teknoloji olması ve bize ait bir teknoloji olmaması nedeniyle 

Dışa bağımlılığı arttıracağından ayrıca nükleer atık sorununu da 

beraberinde getireceğinden, kaza riski de çok tehlikeli olduğundan bence 

Nükleer enerjiye Hayır. Sadece caydırıcılık açısından nükleer silahımız 

olmalı diyorum fakat kendi teknolojimizle ürettiğimiz zaman.” 

                                                             Mut ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kurulmasına katiyen karşıyım. Benim yaşamımdan hiç bir şey 

önemli değil.” 

                                                         Mut ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Önerilerimiz dikkate alınmıyor neden böyle bir şey talep 

ediyorsunuz ki formalite mi?” 

Mut ilçesinde yaşayan 40’lı yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 
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“Nükleer santral pişmanlıktır hiç bir şekilde tavsiye etmiyorum.”  

                                                       Mut ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Bir mersinli olarak yapılacak olan nükleer santralin çevreye zarar 

verip hayatımızı tehlikeye atacağını düşünüyorum. Hele de böyle güzel 

doğası varken.” 

                                                                      Mut ilçesinde yaşayan 

20’li yaşlarda lise mezunu bir erkek  

 

“Nükleer istemiyoruz yöre halkına hiç bir katkı sağlamaz tarım 

turizm başta olmak üzere hepsi biter.” 

                                                                      Mut ilçesinde yaşayan 

40’lı yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Türkiye'nin bakir doğasına yapılan bir yıkımdır. Gidin bakın 

ormanın içinde çimento fabrikalarına.” 

                                                          Mut ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek          

 

Böyle bir tesisin sorumlulukları da büyük olur ve  altından 

kalkabileceğinizi düşünüyorsanız olumludur. Ancak kontrol ve bakımların 

düzenli,dikkatli ve işinde uzman kişiler tarafından yapılmalı. Aksaklıklar 

göz ardı edilmemeli daha doğrusu aksaklık hiç olmamalı! 

                                                         Mut ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“İstesenizde istemesenizde o nükleer santral yapılacak! Bu da böyle 

biline!” 

                                                            Mut ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 
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“Akkuyu nükleer santral projesi katliam demektir. Bu ülkedeki 

güneş ve rüzgâr enerjisi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Neden 

değerlendirilmiyor anlamış değiliz.” 

                                                                 Mut ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Nükleere hayır, rüzgâr güneş deniz bize yeter.” 

                                                        Mut ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

Zaten fay hattında geçtiği sabitken, hele bunu Ruslar yapacakken, 

güzelim memleketimizin hali nice olur. Türkün Türk’ten başka dostu 

yokken, Rusların eline böyle bir silah verilemez.  

                                                     Mut ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleeri sadece Akkuyu da değil yurdumuzun ve dünyanın hiç bir 

yerin de istemiyorum aktif olanlarda kapatılmalıdır.” 

                                                          Mut ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın  

 

“Kurulmamasını temenni ederim. Gitsinler beş tepeye yapsın 

santrallini.” 

                                                  Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 

 

“Dışa bağımlılığı bitirmek için bu cevap yeterli.” 

                                                  Mut ilçesinde yaşayan 20’li yaşlarda 

üniversite mezunu bir erkek 
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“Bu dünyada en turistik şehirlerden biri olan Paris’in hemen 

yakınında nükleer santral vardır. Amerika’da 90 tane santral vardır ve 

hiçbiri sorun olmazken, bizim ülkemizdeki oluyor öyle mi? Bu bence bazı 

geri kalmış bir düşünce. Ülkedeki uygun yerlere güneş santrali yapılsa 

uygun yerler rüzgar gülü yapılsa bunların maliyeti ve alanı büyük olur ve 

tüm potansiyelini kullansa dahi ülkedeki elektriği karşılayamaz. Bunlar 

bilimsel araştırmaların sonucudur yani kimse keyfi için saçma sapan bir 

işe girmiyor. Şimdi gelelim radyasyona nükleer santralin hemen 

yakınındaki yerlere, etkisi sadece cep telefonunun yaydığı kadardır ki; 

bunu da çok abartırlar. Bunun karşıtını düşünenler, ülkenin enerjideki 

bağımlılığını isteyenlerdir. Yani boşa çene yormayın o santral kurulacak 

ülkenin kalkınmasına faydası olacak siz bir yerlerinizi yırtsanız da bu 

değişmeyecek.” 

                                                         Mut ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ben karşı çıkanlara karşıyım açıkçası. Dünyanın önde gelen 

ülkelerine bakıldığında nükleer santralleri var. Bizde neden olmasın ki. 

Sonuna kadar destekliyorum.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santral projesi derhal iptal edilmelidir beş yıllık kalkınma 

programı çerçevesinde bu bölge efendim tarım ve turizm bölgesi ilan 

edilmelidir” 

                                                        Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir risk ve tehlike, bölgemiz tarım 

ve turizm cenneti, bunlara büyük bir darbe olacaktır. Kesinlikle yanlış bir 

çaba, yeri burası değildir.” 

                                                        Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Nükleer teknoloji transferinin olmayacağı, atıkların ne olacağının 

belirsiz olduğu, bölgenin denetiminin Türkiye’de olmadığı, 15 yıl sonra 

fiyatının ne olacağının ve 4 ünitenin kurulup kurulmayacağınınbelirsiz 

olduğu, 15 yıl alım garantisi boyunca 71 milyar dolarımızın Ruslara 

verileceği, 15 yıllık süre içinde elektrik fiyatlarında artışa neden olacağı, 

gelecek hükümetlerin – iktidarların anlaşmayı iptal etmesi durumunda 

karşılıklı yaptırımların ne olacağının belirsiz olduğu düşünülmelidir. 

Sorular içinde yer alan nükleer santral kurulması sadece sektörel olarak 

bakılmamalı çevreye ve insanlara olumsuz etkileri düşünülmelidir. 

Nükleer reaktörlerin çalışması sırasında atık olarak ortaya çıkan 

Plütonyum üst düzeyde zehirli ve kanser yapıcıdır. Doğada bulunma ömrü 

250 yıldır. Açığa çıkan bir diğer radyoaktif madde olan STRONSİYUM 

yağış yoluyla bitkilere oradan da hayvanların sütüne geçerek insanlara 

bulaşır. Kan kanserine (lösemi) yol açar. 280 yıl ömrü vardır. SEZYUM ve 

İYOD’ da besin yoluyla insan vücuduna girer ve Tiroit bezi kanserine, 

çocuklarda büyüme aksaklıklarına ve genetik bozukluklara neden olur.” 

                                                        Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek    

      

“Cennet gibi bölgemizde böyle bir santrale izin verenleri kınıyor ve 

onların da çocukları olduğunu hatırlamalarını istiyorum.” 

                                                        Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Yeni santrallerden vazgeçildiği bir ortamda niçin?” 

                                                         Silifke ilçesinde yaşayan 60’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Bölge 5 yıllık kalkınma planlarında turizm bölgesi ilan edilmeli. 

Nükleer, termik, liman, balık çiftliği, taş ocakları gibi projeler derhal iptal 

edilmeli.” 

                                                        Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Kısacası hiç bir şekilde güvenli olacağını düşünmüyorum. Ayrıca 

altyapı olarak da hazır olmadığını düşünüyorum ve de yılın 12 ayı güneşli 

olan Akdeniz Bölgesi için güneş enerjisi neden olmasın, her yönden daha 

sağlıklı ve güvenli.” 

                                                                   Silifke ilçesinde yaşayan 

40’lı yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Nükleer Santral kesinlikle kurulmamalı. Eğer kurulursa 

sektörlerin birçoğu olumsuz etkilenir.” 

                                                                   Silifke ilçesinde yaşayan 

40’lı yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Nükleer santralin yapılmasını kesinlikle istemiyorum. 

Çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde büyütmek istiyoruz.” 

                                                        Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek  

 

“Nükleer enerji santrali kendini soğutmak için denizden su alır suyu 

10 dereceyle alıyorsa 15-20 dereceyle geri verir bu da denizin bir müddet 

sonra ısınmasını sağlar bu ısınmadan dolayı kızıl denizde yaşayan bir çok 

köpek balığı buraya gelir ve dolayısıyla canlı çeşitliliği yok olur ya da evrim 

geçire bilir yani canlı çeşitliliği bozula bilir.Diyeceğim şu dur ki; çevreye 

zarar verilmeden yapılırsa benim için sıkıntı yok gerekli önlemler alınırsa 

problem yaşanmaz halkın daha çok bilgilendirilmesi lazım.” 

                                                         Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Nükleere inat yaşasın hayat!” 

                                                         Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Bunun asıl amacı, dünya ülkelerine ''nükleer atık deposu’ 

‘yapmaktır ; kesinlikle bize zararı olacaktır. Enerji ihtiyacımızı da 

kesinlikle karşılamayacaktır ve istemiyoruz.” 

                                                        Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Akkuyu ölüm cukuru değil, Tatil köyü yapılmalı.” 

                                                               Silifke ilçesinde yaşayan 

30’lu yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Alternatif enerji tercih edilmeli. Çünkü Çernobil'in etkisi ve 

korkusu hala kâbus gibi düşünen beyinleri Etkilemektedir.” 

  Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 

 

“Gerekli olanları kullandık sanki bir nükleer santral kaldı?” 

   Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Burası bizim şehrimiz yapmayın istemiyoruz !” 

                                                             Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Kim yapılmasını istiyorsa onun dibinde yapılmalı, yapılmazsa 

memnun oluruz. Daha güzel, zararsız ve doğal yollar bulunması ve 

kullanılması tercihimizdir.” 

                                                              Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 
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“Bu santral bu ülkenin gelişmesi ve bağlılığımız azalması hatta hiç 

olmaması için bu enerjiden gelişmiş ülkeler gibi faydalanmalıyız.” 

                                                                         Silifke ilçesinde 

yaşayan 30’lu yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Dünyanın yenilenebilir enerji kaynakları kullandığı çağda biz de 

dünyayı takip etmeliyiz. Mükemmel doğası olan bir yer ve orayı 

kirletmenin ne anlamı var ki? Başka yollardan da orada enerji üretilebilir 

güneş rüzgâr gibi.” 

  Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Biz istemiyoruz burada nükleer santral çok lazımsa Türkiye’ye 

nükleer santral o kadar dağlık yerler var oralara yapılabilir. Mersin sahil 

kenarı olduğu için burada turizm faaliyetleri çok fazla ve yapılacaksa 

başka bir bölgeye yapılmalı.” 

                                                                          Silifke ilçesinde 

yaşayan 20’li yaşlarda lise mezunu bir kadın 

 

“Türkiye'de doğal yollarla enerji üretilebilecek birçok alternatif 

var. Daha kömür madeninde bile güvenliği sağlayamayan ülke nükleerde 

ne yapacak?” 

Silifke ilçesinde yaşayan 60’li 

yaşlarda üniversite mezunu bir kadın 
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“Bölgede çok iyi rüzgâr var enerji için rüzgâr enerjisinden 

yararlanılabilir. Ayrıca ülkemizdeki kaçak enerji kullanım oranı %12 

civarında. Oysa Akkuyu’daki yıllık enerji üretim kapasitemiz %8 

dolayısıyla kaçak enerjiyi kontrol altına alabilirsek, böylece nükleer 

santrale gerek kalmayacak. Oradaki balıkçılık tarım, turizm 

etkilenmeyecek diye düşünüyorum. Ayrıca bu santral İç Anadolu 

bölgesine tarım alanı olamayan farklı bir yerlerde yapılabilir.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversite mezunu bir erkek 

 

“Bu ve benzeri projeler iptal edilmeli, bölge tarım turizm balıkçılık 

hayvancılık gibi alanlara yönelmeli.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek 

 

“Kesinlikle yapılmasını istemiyorum başka alternatifler 

düşünülmeli. Bizim ülkemizde neyin denetimi doğru yapılıyor da  bunun 

yapılacaklar. Yeni bir Çernobil vakası istemiyoruz.” 

                                                                     Silifke ilçesinde yaşayan 

40’lı yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek 

 

“Ülkemizin güneş ve rüzgar konusunda zenginliği ortada onlar 

değerlendirilmeli. Maliyet anlamında da daha ucuz olduğunu 

düşünüyorum.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Mersin gibi Türkiye’nin güzide şehirlerinden biri ve yok olmanın 

eşiğinde. Nükleer santralin avantajlarının yanı sıra çok büyük çevre 

felaketlerine de yol açacağını düşünüyorum.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Bunca yaşanmış kötü örneğe rağmen bunun yapılmasını isteyenler 

sadece çıkarlarını düşünmektedir. Ben çocuklarımın geleceğinden endişe 

duyuyorum ve kesinlikle yapılmasını istemiyorum.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Sanayileşmiş ülkeler nükleer santrallerden vazgeçerken, biz neden 

kurmaya çalışıyoruz. Kesinlikle Silifke ilçesinde yaşayan kurulmasını 

istemiyor: Güneş ülkesinde güneşten yararlanmıyoruz. Güneş geleceğin 

enerjisidir.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın. 

 

“Ben bir Silifke ilçesinde vatandaşı olarak nükleer santralin 

yapılmasını faydalı bulmuyorum. Tamam, kazancımız olacak çok fazla 

risk var dolayısıyla yapılmasın enerjiyi başka kaynaklardandı üretilebilir.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Bence saçma sapan bir şey Akkuyu’dan üretilen enerji, Konya ya 

falan dağılacakmış. Güzel Akdeniz sahilini yok olacak bence. Zaten 2 

dönem içerisinde çalıştım denizi toprakla doldurduk balıklar ölduü karaya 

vurdu.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Nükleer öldürür. Ne ekonomik-ticari, ne insani, ne de teknolojik 

açıdan karı olmayacak, hatta zararı olacak. Nükleer santral 

yapılmamalıdır. Güneş ve rüzgâr bu cennet vatanımızda bize yeter ve artar 

bile. Meselenin enerji meselesi olmadığını, meselenin rant, talan ve 

hırsızlık olduğundan eminim. Nükleer santral ya-pıl-ma-ya-cak.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Geleceğimizi yok etmeyelim. Doğayı koruyalım.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Türkiye’nin neresinde olursa olsun bu fikrim hiçbir zaman 

değişmez.  Bizim kalbimizin Artvin'de Rize'de de yani her yerde enerji 

sağlayacak o kadar çok sistemler var ki; güneş rüzgar ve mekanlar zaten 

HES her yeri kapladı.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Kesinlikle santral yapılmasını istemiyorum. Bir cennet olan 

bölgemizi mahvedecekler. Yaşanmaz hale getirecekler. Lanet olsun 

onlara.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Ben santrali yapan firmanın Rus olmasından tedirginim. Neden 

Sinop’u a Japonlar yapıyorsa Akkuyu’da Ruslar anlamış değilim?” 

Silifke ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Geleceğimizi yok etmesinler.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Sosyal ve toplumsal yaşam alanına zarar vereceğini düşündüğüm 

ve bildiğim için kesinlikle yapılmaması taraftarıyım.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

47 Yaşında 3 çocuk annesiyim , ben çocuklarımı güven içerisinde 

büyütmek istiyorum, yıllar önce İstanbul’dan hava kirliliği ve yaşanacak 

doğa kalmadığı için Silifke ilçesinde’ye geldim. Şimdi Mersin’e de santral 

yapılacaksa ben ülkemde daha ne kadar göçmen gibi gezeceğim? 

Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİNE EVET,  

NÜKLLER, KÖMÜR, DOĞALGAZ, HES GİBİ PROJELERE HAYIR.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 

40’lıyaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Bu anketin sadece Mersin’dede yasayanlara değil herkese 

yapılması gerektiğini düşünüyorum.”  

Silifke ilçesinde yaşayan 70’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“İki tane kömür madenine sahip çıkamayanlar nükleer santrale mi 

sahip çıkacak!  Yoksa bende isterim kurulsun. Bu şartlar altında hayır.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Santralin kurulacak olduğu yer deprem bölgesinde olduğu da göz 

ardı edilemez bir gerçek.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Acilen iptal edilmeli ve yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanılmalı.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Mevcut olan; denetim ilkesinden uzak, insana ve doğaya önem 

vermeyen bir yönetim anlayışıyla böyle bir işe girişmek, ülkemizin ve 

gelecek nesillerimizin hayatları hakkında "Rus" ruleti oynamaktır. Sadece 

bunlar değil, ekonomi hakkında da "Rus ruleti" oynamaktır. Üreten 

ekonominin can evi olan tarımda ve balıkçılıkta sıkıntı yaşanmayacağına 

dair "bize güvenin" sözü dışında ikna edici bir veri bulunmamaktadır. 

Ayrıca santralin yapılacağı yer eşsiz bir doğa cennetidir. Yakınında "eşsiz" 

bir kuş cenneti ve sahil şeridi vardır. Turizm potansiyeli çok ileridir. 

Mevcut yöneticilerin zerre kadar bu durumların bilincinde olduklarını ve 

100 yıllık planlar yaptıklarını düşünmüyorum. Bir ekonomik yönde 

gelişmek istenilirken, bunun sonuçları olabilecek şekilde diğer ekonomik 

yönlerin (Tarım, Balıkçılık, Turizm) çökme ve potansiyelini kaybetme 

tehlikesini görmemek akılcı olmaz.Sorumsuzluk içeren en ufak bir nükleer 

hatada, bizler torunlarımıza ve onların torunlarına bunun hesabını 

veremeyiz.. Birçok denetim ihmali konusunda çok acı tecrübelerimiz 

vardır. Her şey yapılsın. Yerinde, zamanında, en önemlisi ise "olması 

gerektiği gibi olduğu" sürece.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Nükleer santralde üretilecek enerji sadece elektrik ihtiyacını 

karşılamak için kurulacak.ve enerji ihtiyacının yüzde 10 civarını 

karşılayacakmış. Bu kadar düşük bir üretim için bu denli büyük riske 

girilmez.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 60’lı’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmalı. Nükleer kaynaklar 

ilerde savunma sanayisinde kullanıma geçmesi caydırıcı bir unsur olabilir. 

Nükleer karşıtlığı dış mihraklı ajanların kışkırtması olarak 

değerlendiriyorum. Hala gelişmiş ülkelerde bile bu santrallerin yenileri 

yapılırken bizim uşaklar hala yaya gidiyor.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Japonya ve Almanya niçin nükleer den vazgeçiyor ona bakmak 

gerek.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Nükleer santrale kesinlikle karşıyım doğayı ve insan hayatını hiçe 

sayıyorlar.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda ortaokul mezunu bir kadın. 

 

“Çözüm yenilebilen enerjidir. Ülkemizde bunun için güneş ve 

rüzgâr fazlasıyla mevcuttur. Böyle riskli enerji modelleri bizim gibi 

ülkelerde yapılır ancak maalesef.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“Akdeniz böyle pis emelleriniz için fazla temiz. Bırakın da doğal 

güzelliklerimizin koylarımızın denizlerimizin yeşilimizin ve içlerindeki 

canlıların devamlılığını torunlarımız da onların torunları da görebilsinler. 

Bizim tadabildiğimiz lezzetleri korkmadan tadabilsinler bereketli 

toprağımızı çöplüğe çevirmeyin. Enerji için hayat satılamaz. Hayat, 

nükleerin satın alamayacağı kadar pahalıdır.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Biz ülke olarak fazla rahat bir toplum olduğumuz için asla 

yapılmamalı. Dünyanın güvenliğini ilgilendiren bir santral ülkemiz için 

uygun değil.Ayrıca gelişmiş ülkeler alternatif enerji kaynaklarını tercih 

eder iken, nükleer santrallerini kapatırken bizim yapmamız delilik.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“İntihardan farkı yok.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Bazı olumsuzlukları olabilir ama büyüyen bir sanayide elektrik 

harcamalarının da artacağını düşünmek gerekir. Alternatif enerjiler 

sanayi için az ve anlatılan kadar kolay değildir. Mersin MMO YAPILAN 

güneş enerji paneli çalışır durunda mı?” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Türkiye de bu kadar çok potansiyel enerji kaynağı olmasına ve 

bunlardan birçoğu yenilenebilir olmasına karşın o enerjileri kullanmak 

yerine nükleer santral kadar tehlikeli ve riskli bir şeyin yapımı hem 

Türkiye hem Dünya için yanlış bir harekettir.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 
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“Türkiye nükleer enerji için gerekli bilgi ve donanıma sahip değil 

kaldı ki denenmiş bir santral tipi orada yaşayan insanlar, canlılar denek 

değil.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Başka bir yerde insanlardan uzak ve güvenilen teknoloji ile 

yapılmasına evet.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 70’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Nükleer santral kazaları dünya çapında felakete yol açıyor. 

Teknoloji gelişse bile insan faktörü her zaman risk taşıyor. Nükleer santral 

yapılmamalı.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Enerjiyi sanayi için değil bilim için üretmeliyiz.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın. 

 

“Açıkçası bunların olması lazım. Gelişmek ve üretmek için büyük 

bir enerjiye ihtiyaç var ama artık nükleer santral yerine yenilenebilir 

enerji olsa daha iyi olur. Ama ben bu ülkenin yenilenebilir enerji 

üretemeyeceğinden dolayı nükleer santral istiyorum. ABD, Rusya ve 

AB'nin bütün pisliklerini yine bize mal ediyorlar bari bu santrali 

kuralımda kendi pisliğimizi kendimiz çekelim. Yani diyorum ki 

denemeye değer.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 
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“Nükleere yapılan eleştirilerin büyük oranda mesnetsiz olduğunu 

düşünüyorum. Ayrıca nükleer santrallerin çevreye zararı varsa bile dünya 

genelinde kullanılmaya devam ediliyor. Türkiye gereğinden fazla bir iyi 

niyet takınıp bu enerji kaynağından geri dursa bile dünya üzerinde örnek 

alınıp değişim oluşturacak medya değerine sahip değildir. Bu konunun 

eleştirisinin sadece çevre yönünden yapılmasını taraflı buluyorum. 

Örneğin pet şişe ile çevrenin kirlenmesinin en büyük sebebi pet şişenin 

üretilmesidir, ama eleştiriler sadece yere atılmasına gelir. Çünkü birçok 

çevreci kuruluşun finansman kaynağı üretici guruplardır ve çevreci 

oluşumlar tarafsız bir görünüm takınarak toplum algısı üstünde değişim 

oluşturma görevini üstlenir. Akkuyu'daki nükleer santrale gelen eleştiriler 

de kimi sermayelerden kaynaklı eleştirilerdir diye düşünmekteyim.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“Reklamının daha iyi yapılmasını ve daha çok kitleye hitap etmesini 

öneririm, gelişmek için gerekli olmasının yanında kötü yönleri de 

açıklanmalı.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda ilk okul mezunu bir erkek. 

 

“Türkiye de yapılan hiç bir projeye güven duymuyorum, bunları 

daha önce soma da ve bunun gibi birçok yerde yaşadık, nükleer santral 

bizim boyumuzu asar, denetimlerinin yapılmacağını biliyoruz.Çok ama 

çok tehlikeli!” 

Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın. 
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“Türkiye'nin durumu açıkçası belli. Nükleer santral yapılsa 

malzemeden çalarlar. Denetim yok zaten. Dünya ülkeleri alternatif 

yenilenilebilir enerjiye geçerken Türkiye’nin de böyle yapması gerekiyor. 

Nükleer enerji güzel bir şey evet. Ama Türkiye bunu yapamaz. Kaza riski 

çok yüksek.”  

Silifke ilçesinde yaşayan 70’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Bütün devletler bundan vazgeçerken biz neden hala almaya 

çalışıyoruz vatandaş olarak istemiyoruz bunu da halk oylamasına 

sunmanız gerek.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ EĞER 

KONTROLLER SÜREKLİ OLARAK DÜZENLİ YAPILACAKSA 

OLSUN.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Denetimleri yapıldığı sürece ve elemanlar yeterli bilgi birikimine 

sahip olduğu sürece bize zarardan çok yararı dokunacaktır.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Nükleer santralin olması gelişmişliğin bir göstergesi olabilir tabiî 

ki fakat ortakların ne kadar güvenilir olduğu, kontrol ve denetimin nasıl 

sağlanacağı konusunda kararsızım bu nedenle alternatif düşünülebilir 

(Güneş ) gibi ya da daha donanımlı ve güçlü bir şekilde nükleer santral 

neden olmalı ya da olmamalı… Bu konuda halkımız daha fazla 

bilinçlendirilmeli.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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 “Kesinlikle yapılmasını istemiyorum turizm ve tarım mahvolacak!” 

Silifke ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 

 

“Santral daha önce denenmemiş yöntemle ve yabancı mühendisler 

tarafından yapılıyor nasıl güvenebiliriz ki. İşi kendimiz öğrenip ileri bir 

tarihte yapılabilir. Ayrıca Akdeniz bölgesi yaz kış güneş alan bir bölge 

güneş enerjisi kullanılmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Ülkenin Jeotermal potansiyeli bu kadar fazlayken ve bu kadar çok 

güneş alan bir ülkeyken bütün dünyanın bırakmaya başladığı nükleere 

olan bu aşk nereden çıktı anlamış değilim. Biz sürekli teknolojiyi geriden 

takip etmek zorunda mıyız? Madem bu ülke büyüdü, gelişti, Avrupa 

ülkelerine yetişti neden 70'lerin popüler enerji kaynaklarının peşine 

düşüyoruz? Bu proje asla yapılmamalı. Güneş ve rüzgâr enerjisi önerim. 

Türkiye’nin nükleer santrale ihtiyacı yok. Bu bir YIKIM projesidir.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Nükleer enerji insanları öldürür! Hele ki bizim gibi teknolojisi 

gelişmemiş ülkelerde daha çok öldürür! İlla yapacağım diyorsanız da gidin 

insanın yeşilin olmadığı kırsallarda yapın.” 

Tarsus’a yaşayan 20’li yaşlarda lise 

mezunu bir erkek. 

“Bilinçli katliam ve cinayet.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Nükleer santral, tehlikedir. Savaş anında atılacak bomba 

Türkiye'yi yaşanamaz derecede kirletir 

(Fukuşima gibi oluruz) Atıkları büyük sorun, sızıntı riski var, 

Japonlar bile güvenli bir şekilde çalıştıramadı. Tüm dünya sökerken biz 

kuruyoruz. Çöp teknolojilerini bizim satılmış yöneticilere kakalıyorlar.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“1986'da yaşanmış Çernobil faciası ve bunun yanı sıra Fukuşima 

facialarından biliyoruz ki ciddi anlamda hasar ve tahribatlar yaratmıştır. 

Nükleer ciddi anlamda büyük bir enerjidir ancak doğuracağı sonuçlar 

ihmal ve kazalar bırakın bir ülkeyi yok etmeyi birkaç ülkeyi yok edebilecek 

güçtedir. Bunun için nükleer yerine daha çok alternatif enerji 

kaynaklarına yönlendirilmelidir. Günümüz yenilenebilir güneş ve rüzgâr 

enerjileriyle bir ülkenin enerjisini sağlamak mümkündür. Bunun için 

nükleer, enerji yaratmaktan ziyade birilerine peşkeş çekilmesi ticaret gelir 

ortaklığı ve satılmışlıkla birlikte kullanılmak istenmektir. Kesinlikle böyle 

bir şeyin olmaması için meşru olarak direnmek gerekir.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Bu enerji üretim sekli belki 50 yıl önce doğru olabilir, ama bu 

dönem de yenilenebilir ve sürekli sağlanabilir rüzgâr, güneş, hidroelektrik 

vb. Daha ekonomik maliyetli çevre dostu enerji varken niye biz ülke olarak 

bu şekildeki nükleer enerji üretim tesislerine yöneliyoruz? Emin olun 

denetlemez, bir sıkıntıda üretimi durdurmak, bir felaketi önleyecek 

tedbirler alamaz, umursamaz bir tutumdayız. Örneğin, tersane, maden, vb 

sektörlere bakınız.” 

Silifke ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Nükleer enerji temiz enerji olmadığı için karşıyım. Bu gibi tesisleri 

denetleyecek kurumların bu ülkede doğru çalıştığını düşünmüyorum. İşçi 

ve iş güvenliği bilincinin henüz oluşmadığını biliyorum. Kanunlara, 

kurallara uymak yerine bunların açıklarını kullanarak nasıl kuralsız, 

kanunsuz iş yapılacağını ilke edinmiş bir toplum yapısı var. Sadece kanun 

koymak sorunu çözmüyor, kanunu uygulamak, uygulandığını kontrol 

etmek, kontrol edildiğini denetlemek, denetlenmesini değerlendirerek 

geliştirmek sorunları çözer. Bu sistemler uygulanmadığından nükleer 

santral gibi olağanüstü güvenlik gerektiren sistemler bizim gibi ülkelerde 

DÜNYAYI etkileyecek sorunlara yol açar. Bu ahlaka sahip olan Japonya 

da bile ciddi sorun yaratan bu enerji üretim sistemi terk edilmesi gereken 

bir yöntemdir.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleer santrallerine genel olarak karşıyım.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Umarım bu form gerekli yerlerin kulağına küpe olur da artık şu 

inatlarından vazgeçerler. Cennete nükleer santral yapımı herkes için 

felaket olacaktır. Herkesin bu konuda daha da bilgilendirilmesi gerekir. 

Ben elektrik-elektronik mühendisliği okuyorum ve düşüncem kesinlikle 

yapılmaması yönündedir.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli erkek. 

 

“Kesinlikle yapılmamalıdır. Çünkü gelecek nesillerimizin hastalıklı 

bireyler olarak yetişmesine gönlümüz razı oluyor mu böyle bir şey katiyen 

olamaz. Çünkü biz diğer ülkeler gibi denetimli ve işini düzgün yapan 

olmadığı için bu santral sadece olumsuzluklara yol acar.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Lütfen ülkemizi, görsek ya da görmesek sonu kotu bitecek bu 

hikâyeye sürüklemeyin. Ülke kalkınması başlığı altında insanları 

kandırmayın. Sınırları çizilmiş güç savaşlarının ilan edilmiş bu dünyayı 

daha fazla kirletmeyelim. Sesimizi duyanlar olsun. Uzun vadede kotu 

sonuçlanacağını biliyoruz. Ülkemiz buna asla hazır değil ve bu dünyanın 

her yeri için ayni. Güneşe ve rüzgâra dayayalım sırtımızı. 18 yasındayım 

ve hala umudum var.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Japonlar bile nükleer enerjiden vazgeçmişken bizim inadına 

nükleer santralden enerji üretmeye çalışmamız son derece saçmadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmeliyiz. Eğer bütün 

eleştirilere rağmen yine de yapılacaksa tekrar bir Fukuşima yaşanmaması 

en büyük dileğimdir.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Almanya gibi bir ülkede dahi güneş enerjisi sağlanabiliyorken 

güneş cenneti ülkemizde nükleer enerji cinayettir.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleer santral mutlaka yapılacaksa yer seçimi jeolojik olarak 

deprem riski en az yer olduğundan uygun yerdir. Yapılmaması tabi ki en 

uygun olandır.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“İtirazlarımıza rağmen yapılıyor, sakıncalı görüyorum oraya çok 

yakın oturup oturmamak önemli değil, insan sağlığı ile oynanmaması 

gerekiyor. Tarımı ve turizmi etkiler sağlığı da etkiler. Bu nedenle 

yapımından vaaz geçilmeli. Farklı seçeneklerden (Sağlığa tarım ve turizme 

)faydalı olabilecek alternatifler düşünülmeli.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Tüm dünya güneş enerjisine yönelmiştir. Bizi yok etmek için bir 

tuzak. Yapmak isteyenler siyasal çıkarlar ve rant uğruna cennet gibi 

vatanımı harcanıyor.” Güneş enerji üretim panelleri yapan sanayilerin 

gelişmeli. Bir de kaçakların adaletli bir şekilde önlenmesi gerekiyor.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleerci şirket ülkemizi terk et. Ne Mersin 'de ne de ülkemizin 

başka bir yerinde nükleer santral istemiyoruz.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Enerji sorunu daha fazla enerji üretmekten değil mevcut enerjiyi 

en verimli biçimde kullanmaktan geçer. En ileri teknolojiler bile olası bir 

felakette ne kadar aciz olduklarını gösterdiler. Nükleer öldürür! 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Güneş enerjisine yönelen Avrupa, Japonya hatta dünya devletleri 

gibi biz de güneş enerjisine yönelmeliyiz. Doğamızı korumalı gelecek 

nesillerimize emanetlerini teslim etmeliyiz.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“Gelişmekte olan ülkemizin enerjiye duyulan ihtiyacının her gecen 

zamanda artması ve enerji açığımızın olduğu gerçeğiyle yapılacak 

santrallerin ekonomimize katkıda bulunacağı düşünüyorum.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Kesinlikle yapılmasına karşıyım. Yol yakınken dönülmesi gerekir. 

Macera aramayın.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Başka bir şekilde enerji üretilemeyeceğinden bahisle, millete 

ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikasının bir an evvel üzerine 

çıkılıp, daha etkin, aktif politikadan arındırılmış, milletin şapkasını 

önüne alıp düşünmeye zorlandığı, her bir ferde ulaşacak (gerekirse çok 

basit) söylemler geliştirilmeli ve bu söylemler de fertlere (gerekirse 

sloganlar halinde) ulaştırılmalı. Yapılacak bu nükleer santralin sadece 

Akkuyu ve çevresindeki vatandaşları ilgilendirmediği, geniş çaptaki tüm 

coğrafyayı etkileyeceği ve nükleer santral yapılmasına dair bu kararın 

ekonomik ve siyasi güç dengeleri ile ilgili değil, insanın temel yaşam hakkı 

(yaşama hakkı, hayatta kalma, sağlıklı yaşama, kaliteli yaşama hakkı-ki 

çevreyi bundan ayrı düşünmek mümkün değil) ile ilgili bir karar olduğu 

fikrini yaygınlaştırma üzerine yoğunlaşmalı, siyasetin bu santrallerin 

yapımını ak ve kara olarak değerlendirme ve halk nezdinde bu şekliyle 

işleme çabalarına engel olunmalı. Nükleer santrallerin insan hayatı ve 

ekolojik denge üzerindeki olumsuz etkilerine dair şimdiye kadar yapılmış 

araştırmalar (yurt içi ve yurtdışı) çok basit bir dile indirgenerek toplumda 

vicdani ve bireysel bir sorumluluk anlayışı yaratılmalı.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“ÇERNOBİLİ UNUTMADIK.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Geleceğimiz yok oluyor dur de!” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Akkuyu için yapılmış ilk eylemlerin katılımcılarındanım, 

mücadeleye devam!” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

 

“Nükleer enerji eski bir teknolojidir. Ayrıca doğa dostu değildir. Bu 

işe girersek geriye dönüşü olmayan bir hasar vereceğiz.”  

Tarsus ilçesinde yaşayan 30 ‘lu  

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“No nuclear power station yes life!” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Ülkemiz ve şehrimiz için atılan en gereksiz adım.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 30 ‘lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Ne Mersin'imizde ne de Türkiye'nin başka bir ilinde Nükleer 

santral istemiyorum. NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYORUM.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 70’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 
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“Çocuklarımızın geleceği için nükleere hayır.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Nükleer enerji bizim için tehdit olmaktadır. Bu tehdidin ne 

olduğunu bilen insan ve yönetici sayıları çok az. Sırf para kaynağı için 

göründüğünden sürekli olarak ülke geleceğine katkı sağlayacak diye 

reklam yapmaktadırlar. Rüzgâr, güneş, geri dönüşüm ve deniz enerjilerini 

kullanmak istemediklerini anlamış değilim. "Geleceğimizi Düşünmezsek 

çocuklarımız bizim arkamızdan hiç iyi konuşmayacak.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda ortaokul mezunu bir kadın. 

 

“Bir an önce bilinçlenmemiz gerekmektedir. Daha farklı enerji 

üretim yolları aranmalı doğamız bozulmasın tarım turizm ölmesin.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Eğer Mersin'e ya Türkiye’nin santrali yapılırsa herkesi etkiler 

özellikle de eğer bir kaza olursa (Fukuşima ve Çernobil vb.) tüm dünya 

etkilenir.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek. 

 

“Güneş enerjisinden faydalanmak varken neden nükleer enerji 

diyerek insanların canını yok sayıyorlar.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 70’li 

yaşlarda ortaokul mezunu bir kadın. 
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“O bölge yaşayan biri olarak nükleer enerji değil güneş enerjisinin 

kullanılmasını şiddetle tavsiye ediyorum.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 

 

“Tarım ve turizm biter. Böyle bakir bir bölgeye üstelik jeolojik riski 

varken neden Mersin? Mersin’de yılın 300 günü güneşi görüp 

faydalanıyorken neden nükleer?” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Dünyanın neresinde imha edilirse edilsin en büyük sorunlardan 

biriside atık sorunu... Ben asla istemiyorum.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir kadın. 

 

“Yetkilileri sağduyuya davet ediyorum.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Bir şekilde engellenmesi gereken bir durum fakat otoritelerin asla 

milletin düşüncesini önemseyeceğini düşünmüyorum. Ekonomik ve siyasi 

rant hareketleri bunlar. Allah ıslah etsin!” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Projenin güvenli bir şekilde tamamlanarak daha sonra da güvenli 

bir şekilde faaliyet gösterebilmesi amacıyla tüm yetkililerin ve konusunda 

uzman kişilerin dikkat ve titizlikle çalışmaları Türkiye'nin ileriye dönük 

olarak daha güçlü ve daha büyük adımlar atmasına vesile olacaktır.” Bu 
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ve benzeri projeler aksaklık göstermediği taktirde milletimizin kendine 

güvenini artıracak çalışmaları tetikleyecektir. Konu hakkında uzman 

olmadığımız içinde kulaktan duyma cümlelerle yorum yapmamak gerekir. 

Bırakalım uzmanlar tartışsın artık bu konuda memleketimiz bugüne kadar 

ne kadar uzman yetiştirebilmişse.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Yüzlerce tehlikesini ve riskini sayabiliriz bu teknolojiyi bulanlar 

kullanmıyor. Biz neden kullanalım, daha mı akıllıyız onlardan. Kesinlikle 

risk taşıyan bir tesis, tahribatı yıllarca silinmeyebilir. Çernobil’de olduğu 

gibi.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 70’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 

 

“Daha güzel risk oranı az projelerin her zaman arkasındayım ama 

nükleer Hayır -❌-. Köyüme 20 km olan bir yerde ve ülkemde nükleer 

santral istemiyorum.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Nükleer Santral gibi bir tehlike karşısında teknoloji devi Japonya 

bile son anda tehlikenin kıyısından döndü. Türkiye her alanda taşeron 

aklıyla iş gören bir ülke ve diğer devletleri 50 sene geriden takip eden bir 

teknolojisi var. Günümüz Türkiye'sinin bu yükün altından kalkacağına 

inanmıyorum. Bu santralin güzelim Akdeniz’i kirletmesini de 

istemiyorum.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Nükleer santraller, barajlardan daha tehlikeli olduğunu siz biliyor 

musunuz? Binlerce dönüm arazideki doğanın katliamı gerçekleşirken 

hiçbir çevreci görülmezken ne bir anket ne bir protesto... Biz yıllarca Ilısu 

barajına karşı gelirken siz neredeydiniz?” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“Tamamen belli kişileri ve ülkeleri zengin etmek için başlatılan bir 

çalışma. Burada yaşayanların sonu düşünülmeden çevreye ve insanımıza 

vereceği zararı görmezden geliniyor. Nükleer santraller güçlü 

ülkelerin,3.dünya ülkelerini yok etme planlarından sadece bir tanesi.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek. 

 

“Akkuyu nükleer santral kesinlikle mersin ve Türkiye için bir 

felaket olur.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Türkiye'de kesinlikle nükleer santrallere karşıyım. Bunun yerine 

belki maliyeti daha yüksek yalnız çevreci ve canlıları koruyan alternatif 

enerjilerin dikkate alınması çok daha doğrudur. Unutmadan radyoaktif 

serpintiler mesafe tanımaz.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Türkiye'de kesinlikle nükleer santrallere karşıyım. Bunun yerine 

belki maliyeti daha yüksek yalnız çevreci ve canlıları koruyan alternatif 

enerjilerin dikkate alınması çok daha doğrudur. Unutmadan radyoaktif 

serpintiler mesafe tanımaz.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“Bizim fikrimizi soran var mı ki?” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Greenpeace.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda ortaokul mezunu bir kadın. 

 

“MERSİNDE NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYORUM. MERSİN 

İÇİN ANTALYA İÇİN, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN. BU 

ARADA SANTRALI YAPAN FİRMA ÜLKESİNİN SANTRAL 

KAZASINA MARUZ KALDIĞINI UNUTMAYALIM.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 

 

“Mersin’in temiz bir şehir olarak kalmasını istiyorsak nükleer 

santraller e geçit vermemeliyiz. Böyle bir riske girmeye insan hayatını hiçe 

saymaya gerek yok diye düşünüyorum ve kesinlikle karşı çıkıyoruz insan 

hayatını hafife almayınız.” 

Tarsus ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“Almanya Fukuşima felaketinden sonra bütün nükleer santrallerini 

kapattı ve doğal enerji kaynaklarına yöneldi. Bizse her zaman ki gibi aç 

gözlülüğümüze doymadık ne doğaya ne de insan hayatına saygımız kaldı. 

Yaşanacak bir felaketin sorumlusu sizlersiniz bu dünyada olmasak ta öbür 

dünyada hesap soracağız.” 

Toros ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Bu kadar karşı duruşa rağmen devam ettiler. İnsanları 

düşünmeden yine de yapmaya devam ediyorlar.” 

Toros ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Avrupa’ya her alanda benzemeye çalışıyoruz. Bu alanda neden 

denemiyorsunuz?” 

Toros ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Daha benzer örnekleri olduğu gibi patlama riskini göze alamayız. 

Mersin bütün ülkeyi besleyen bir tarım bölgesidir ve bu nükleer santral 

kurulduğu ve bölge zarar gördüğü takdirde, insanlık çok kötü etkilenir 

kurulmasına karşıyım.” 

Toros ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Uygun görmen insanları riske atmamak gerek.” 

         Toros ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda ortaokul mezunu bir kadın. 

 

“Kesinlikle istemiyorum, doğaya ve sağlığımıza zarar verecek.” 

Toros ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Kesinlikle istemiyorum ve sadece mersinde değil, Türkiye’de de 

istemiyorum. Su, güneş ve rüzgâr enerjileri varken nükleer santrale 

gerek yok.” 

Toros ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“Kesinlikle yapılmamalı, diğer enerji kaynaklarından 

yararlanılmalıdır. Nükleer santral tesisleri için ayrılan bütçe ile alternatif 

enerji kaynaklarından faydalanacağımız alt yapı ve tesisler inşa edilerek 

risksiz enerji üretebiliriz. Nükleere sonuna kadar HAYIR.” 

Toros ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Değil Mersin’e Türkiye'nin hiçbir yerine yapılmamalı. Alternatif 

enerji kaynakları kullanılmalı.” 

Toros ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“Ne dünyada ne de Türkiye de nükleer santrallere hayır bu bir 

cinayettir.” 

Toros ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“Kesinlikle durdurulmalı ve hiç güvenilir değil.” 

Toros ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Rusya’da yaşayan biriyim evimin 10 km yakınında santral var ve 

bir sorun yok. Ruslar inşa etmeli başkası bu konuda tecrübe sahibi değil.” 

Toros ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 
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“Kesinlikle yapılmamasından yanayım, biz canımızı sokakta 

bulmadık. Yediğimiz her tarım ürünü zararlı hale gelecek, soluduğumuz 

hava bile bizim için zararlı olacak. Olası bir patlama sonucu birçok kötü 

sebeplere yol açacak. İnsanların fiziki yapısı sağlık problemleri yeni doğan 

çocukların fiziki yapısı ve sağlık sorunları ciddi hasarları olacak. Ve 

nerdeyse patlama sonucu bütün tarım alanları bir daha asla 

kullanılamayacak hale gelecek. Yani kesinlikle nükleer santrale karşıyım. 

Ben zararını kısa ve öz geçtim. Ama ciddi anlamda zararları olacak.” 

Toros ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 

 

“Nükleer enerjiye karşı çıkmak gericiliktir.” 

Toros ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“Kesinlikle başımıza bela olacak bir proje.” 

Toros ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Akkuyu Nükleer Santrali için ilk bilirkişi raporu verildiğinde, 

dünya üzerinde henüz büyük nükleer kazalar ve sebep olduğu felaket ve 

yıkımlar yaşanmamıştı. Şimdi ise biliniyor. Tüm gelişmiş ülkeler nükleer 

santral yatırımlarını durdurma noktasına gelmişken, gelecek nesillerin 

yaşamını ipotek altına alan bu teknolojide ısrar etmemiz ve özellikle 

güvenilirliği tartışılır Rus teknolojisinin kullanılacak olmasının ciddi 

sorunları beraberinde getireceğini düşünüyorum.” 

Toros ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“İnanılmaz, gereksiz bu şekilde bu enerji ile büyüyeceğimize 50 yıl 

geride kalmayı tercih ederim.” 

Toros ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 
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“Büyüme için iyi. İnsanlık için kötü. Ne yazık ki devir büyüme 

devri.” 

Toros ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 

 

“Türkiye’mize ve dünyamıza yazık. Yanlışın neresinden dönülürse 

kârdır. Rüzgâr ve güneş tüm dünyaya yeter.” 

Toros ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek. 

 

“Yenilenebilir enerji türleri ile enerji elde etme yoluna gidilmelidir. 

Ayrıca başkasının teknolojisi ile bu kadar yüksek riskli bir yatırım 

yapılmamalı. Kullanılmış ve yasam ömrünün sonuna gelmiş, verimliliği 

düşük radyoaktif madde kullanılacak tesiste diye biliyorum. Radyoaktif 

atıklar beraber taraf edilemeyecek çünkü edilmesi mümkün değil. 

Başımıza dert olacak. Ruslar atıkları bize verip kurtuluyor.” 

Toros ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek. 

 

“Nükleer enerji mersin ve Türkiye için bir felaket olur. Denetim ve 

fizibilitenin olmadığı yada eksik olduğu ülkede nükleer enerji 

düşünülmemelidir.” 

Toros ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek. 

 

“Tüm Dünyanın özellikle AB'nin terk ettiği bu enerji türünü ne 

şehrimizde ne Ülkemizde İSTEMİYORUZ.” 

Toros ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 
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“Böylesine bir konumda ihtiyaç duyacağımız son enerji kaynağı 

nükleer santraldir. Tüketimi düşürmek santral kurmaktan daha akıllıca. 

Halkı bilinçlendirmek daha az maliyetli. Ayrıca yaz kış güneş alan bir 

ülkemi var paneller kurulabilir, rüzgâr değirmenleri olabilir, jeotermal 

enerji kullanılabilir.” 

Toros ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“Kesinlikle karşıyım ve büyük olasılıkla mersin terk ederim.” 

Toros ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“Akkuyu nükleer santrali sadece tarım, turizm gibi sektörleri 

etkilemeyecek. Doğayı, yaban hayvanlarını, denizi ve deniz canlılarını 

hatta içtiğimiz suyu dahi etkileyecek. Radyasyon istediğiniz kadar önlemini 

alın yine de yayılacak. İnsanları iş imkânı diye kandırmaya çalışıyorlar. 

Hiç bir şey insan hayatından değerli değil. Yarın, iş gelecek diye bunu 

destekleyen insanların çocukları sakat doğmaya başladığında, yakınları 

kanserden veya çeşitli hastalıklardan ölmeye başladıklarında çok geç 

olacak.” 

Toros ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 

 

“Nükleer enerji kazalarında ilk ölecekler mersinliler olabilir ama 

tüm dünya etkilenir, örneğin Çernobil, örneğin Fukuşima...Neden sadece 

Mersinin sorunu gibi algılanıyor ki Antalyalıları da ölümcül 

etkileyecek.Tüm bölgeyi ayağa kaldırmalı.” 

Toros ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 
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“Mersin bölgesi yerleşime ve yapılaşmaya tamamen kapatılmalı, 

tarım arazileri korunmalı, Bugüne kadar imar planında yerleşime açılmış 

tarım arazilerinden inşaat yapılmamış olanların iptal edilmesi; turizm 

konusunda da sahildeki çirkin yapılaşmalar da yıkılarak yeniden bir proje 

dahilinde turistik tesislerin yapılması. Evet çok hayalci bir yaklaşım 

biliyorum, ancak başka Mersin yok ve Mersin gibi şehirlerimiz bittiğinde 

şu anda bol miktarda yetişen meyve sebzeleri başka ülkelerden fahiş 

fiyatlarla ithal etmeye başlayacağız. Şu anki şehirleşme hızıyla bu çok uzak 

değil.” 

Toros ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“Dünyadaki örneklerine baktığımızda sadece Çernobil ve Japonya 

olmak üzere iki kaza var ama bu bile tedirgin edebiliyor insanı ancak bir 

yandan da termik ve hidroelektrikten daha temiz ve doğaya daha az zararlı 

olduğu görüşündeyim ama nükleer atık konusu da insanın kafasını 

karıştırıyor, kısacası ne tam olumluyum ne de tam olumsuzum, kafamız 

karışık her konuda olduğu gibi.” 

Toros ilçesinde yaşayan 70’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 

 

“Gidin santraliniz başka yerde kurun.” 

Toros ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Tüm dünyanın güneş rüzgâr vb enerji üretimini tercih ettiği' 

nükleer santrallerin risklerinin deneyimlendiği bir zaman diliminde 

AKKUYU SANTRALİNİ riskli buluyorum.” 

    Toros ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 
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“Ekonomisini büyütmek için sanayide büyümesi gerekli bir ülkedir 

Türkiye. Bunun için de enerji gereksinimi artmaktadır. Ancak, bunu 

nükleer gibi riskli termik gibi karbon salınımını arttıracak yatırımlar 

yerine "tün yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar yapıp efektif 

kullanarak sağlamayı tercih etmeliyiz. Tarım, Turizm ve Lojistiğin içinde 

olduğu Master Planlarını yaparak karar vermiş kentin ortak aklına 

ihanettir; Nükleer, Termik , fosil yakıt kullanımı. Dünya sıcaklık artışının 

2 dereceyi aşması kıyamete davetiye çıkartmaktır. Hepimiz karbon ayak 

izimizi azaltmayız. YAŞASIN TEMİZ ENERJİLER.” 

Toros ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda ilkokul mezunu bir erkek. 

 

“İlk fırsatta iptal edilmelidir. Direk güneş ve rüzgâr enerjisine 

yönelinmelidir.” 

Toros ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda ilkokul mezunu bir kadın. 

 

“Bu projeye basından beri şiddetle karsıyım. Bu çevrede yasayan 

bizlerin onayı olmaksızın böyle zararlı ve tehditkâr bir projenin cebren ve 

hile yapılması biz halkı yok saymak demektir. Şiddetle karsıyım şiddetle. 

Sağlımızı tehdit eden, doğal ekosistemi bozan bu tarz projeleri asla 

onaylamıyorum asla.” 

Toros ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Hiç denenmemiş olması tedirgin edici ve denetimin iyi olacağını 

düşünmüyorum.” 

Toros ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“En gelişmiş ülkeler bile mevcuttan kurtulmaya çalışıyor. Kesinlikle 

olumsuzum.” 

Toros ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Bir de Akkuyu Nükleer Santrali Müdürü'nün istifası ve istifa 

ederken yaptığı zehir zemberek açıklamalar var. Bırakın santral bittikten 

sonraki kontrolleri, daha şimdiden kontroller sağlıksız yapılıyor. Bakın bu 

adam muhalif falan değil, bizzat hükümet tarafından bu göreve atanmış 

bir kişi” 

http://www.diken.com.tr/akkuyunun-muduru-istifa-edip-sirketi-

bombaladi-bu-zihniyetle-mi-nukleer-isleteceksiniz/ 

Toros ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Asla yapılmamalı yarınlarımız için.” 

Toros ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Alternatif birçok enerji kaynakları var ve kaynaklara hem ülkemiz 

hem de mersin ilimiz müsait durumda. Doğayı ve geleceğimizi düşünerek 

hareket edilmesini doğru buluyorum.” 

Toros ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Yapılacak olan bölge Tarım ve turizmimin incisi olacak bir bölge 

olup buradan illa enerji elde edilecekse Güneş enerji ve rüzgâr enerji 

olmalı.” 

Toros ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

http://www.diken.com.tr/akkuyunun-muduru-istifa-edip-sirketi-bombaladi-bu-zihniyetle-mi-nukleer-isleteceksiniz/
http://www.diken.com.tr/akkuyunun-muduru-istifa-edip-sirketi-bombaladi-bu-zihniyetle-mi-nukleer-isleteceksiniz/
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“Almanya ve Japonya gibi ülkeler nükleer santrallerinin tamamını 

kapatma kararı alırken bizim açma kararını almamız acaba neyin kafasını 

yaşadığımızı gösteriyor çok merak ediyorum. Nükleere hayır!” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Mersin’e asla nükleer santral istemiyoruz neden mi sizler rant 

sağlayacaksınız diye ölemeyiz el vicdan biraz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Avrupa nükleerden tamamen kaçarken, bizim çeyreğimiz kadar 

güneş alan Almanya bile tamamen güneş enerjisi ne yönelmiş iken bizim 

nükleerde ısrar etmemiz traji komik bir durumdur.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Denenmemiş bir teknolojinin denek olarak ülkemizde yapılmasına 

karşıyım.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın 

 

“Hiçbir şekilde onaylamıyor ve güvenmiyorum. Umarım bu 

uygulama gerçekleşmez. Cennet gibi yerler olduğu gibi kalmalı.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Mersin Akkuyu Nükleer santralini istemiyorum. Güneş enerjisiyle 

çalışan santral neden düşünülmüyor.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“Bu anketin yararı olacak ise ya da santral kurulması 

engellenecekse canımızı verelim.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

“Benim ülkeme zarar verme ihtimali olan hiç bir şeyi istemiyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Doğa geleceğe bırakacağımız en büyük miras iken ve enerji 

üretmenin başka yolları mevcut iken neden nükleer santral ile riske 

girmekteyiz acaba!” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Beni kuşkulandıran şey, böylesine önemli bir şeyin ilk defa bizim 

ülkede deneniyor olmasıdır. Bizim ülkemiz deneme tahtası olacak kadar 

küçümsenecek bir ülke değil. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Bütün ama bütün Mersin halkının bir an önce ayaklanması 

gerekiyor. Her gün her saat gerekirse nöbetleşe. Tek yürek olma 

zamanı.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

“Güvenlik tedbirleri alınmak kaydı ile enerji açığının 

kapatılabilmesi için nükleer santralardan yararlanılmasının gerektiğini 

düşünüyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Alternatifleri olduğu ve doğası bu alternatiflere fazlasıyla olanak 

sağladığı halde nükleer santral gereksizdir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Görüşümüz çok mu önemli?” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Bu tür santraller 3. Sınıf ülkelere yapılıyor. Sadece biz değil çok 

çok ileri nesillerde bu radyasyondan etkilenecek kanser çok çok artacak 

tarım ve turizm çok büyük zarara uğrayacak. Doğal olmayan her şeye 

karşıyım.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Vatandaşlarının sesine kulak vermeyip kendi bildiğini okuyan bir 

hükümet başımızda iken bu anketler eylemler nasıl işe yarayacak, 

umutsuzluk içerisindeyim. Dünyaya dönüp bakmıyor, kendi bildiklerini 

okuyorlar, nükleeri bir güç göstergesi olarak görüyorlar çünkü kitap 

okumuyorlar, araştırmıyorlar, tamamen körler! Haklı mücadelemizi 

kazanmak dileğiyle.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Bu proje durdurulsun artık ekolojik tarım ve doğayı kurtarma 

çabalarına girişmeli insanoğlu, ihtiyacımız yok bu tur rantlara.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Ülkemizdeki zengin yenilenebilir kaynakların varlığı ve bunların 

bazılarının az da olsa kullanılıyor olması nükleer santral için söylenen 

zoraki ihtiyacı geçersiz kılmaktadır. Bu kaynaklar ülkenin tamamına 

olmasa da çoğu bölge için yeterli olur. İnsanlar bilinçlendirilerek, bu konu 

hakkında toplumun bütün kesiminin katılabileceği etkinlikler 

düzenlenebilir. İnşaatın önüne geçilemese de en azından en yüksek 

düzeyde kontrolden geçmesini sağlanabilir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Değişmez tek gerçek deniz suyu sıcaklığı artacak ve ekolojik denge 

bozulacak. Risk her sektörde vardır fakat nükleer santral kesin ölüm içerir 

hata kabul etmez.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Kesinlikle yapılmamalı. Doğa katliamına dur demeliyiz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Bilinçli insanların tüm itirazlarına ve zararlarının bilinmesine 

rağmen ısrarla projeyi sürdüren yetkilileri vicdansızlıklarından ötürü 

kınıyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Bu kadar riski bile bile ve göz göre göre insan hayatına ve sağlığına 

çevreyi yok etmeye yönelik böyle bir uygulamada ispat edenlere ve hala 

tüm protestolara rağmen halkın iradesini yok sayanlara lanet olsun.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“Bu santral yapılamaz. Çünkü bu bölge tarımı, turizmi ve daha 

birçok özellikleriyle Türkiye'nin kalbi bölgelerden biridir. Güneş'i ve 

rüzgârı bol olduğu için tehlikesiz enerji üretimine açık bir bölgedir. 

Nükleer enerjinin bölgemizde yapılmaması için her türlü eylem ortaya 

konulacaktır. Bu santralde asla hayata geçirilemeyecektir. Bölgemiz 

insanı buna çokla duyarlı olup sonuna kadar savaşacaktır. Zaten hayata 

geçerse herkes bilmektedir ki, sade e bu bölgenin insanı değil tüm Türkiye 

tehdit altındadır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Nükleer santral projesi ancak bölge insanının bilinçlendirilmesiyle 

önlenebilir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

 

“Yapımının kesinlikle durdurulması lazım denizi toprağı kirletecek 

ve geriye dönüşü olmayan zararlar verecek İSTEMİYORUZ.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleer santral istemiyorum. Kuzeyde Sinop güneyde Akkuyu bir 

sızıntı patlama olsa teşhir Türkiye'nin tümü mahvolur.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleere karşı olanlar bu ülkenin kalkınmasına karşı olanlardır 

başta Greenpeace’lere satılmış hainlerdir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“Nükleer santral demek Mersin için ölüm demek, Mersin’de deniz 

ölecek, tarım ölecek, doğa ölecek insanlar ölecek, bebeklerimiz hastalıklı 

doğacak, Akdeniz’in suyu nükleer santrali soğutamayacak ve biz 

patlamanın eşiğine geleceğiz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleer enerji kesinlikle iyi bir secim değil, bizim ülkemiz güneş ve 

rüzgârı oldukça iyi bir ülkedir enerji yatırımlarımız bu yönde olmalıdır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı enerji kaynağı olan bu 

santraller bizde niye bu kadar tepki görüyor elektriği kullanmadığımız yer 

kalmadı yetmiyorsa bu gibi santrallere ihtiyaç var demektir (Taş devrinde 

dönebiliriz).” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“İlk defa denenen sistemlerin çoğunun getirdiği olumsuzluklara 

şahit olan biri olarak doğduğum ve büyüdüğüm şehirde bu çalışmanın 

hala devam ediyor olmasını üzüntüyle karşılıyorum. Önlemler ne kadar 

alınıyor olursa olsun, her türlü ihmalin her gün yaşandığı ülkemde 

nükleer santral fikri Mersin'i ve Türkiye'yi bir adım öteye götürmekten 

ziyade birkaç adım geriye götürecek olaylara gebedir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Oluşabilecek her türlü zarar ve kayıptan endişe duyuyor, gerekli 

adımların en kısa sürede atılmasını diliyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Alternatif Enerji kaynakları üzerinde durulmalıdır. Enerji 

pazarında birtakım oyunlar dönüyor.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Ülkemizin geleceği açısından önemli buluyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Durduğumuz yerde gelişemeyiz, basamakları 2 şer 3 er atlayıp 

gelişemeyiz. Diğer ülkeler gibi sırayla teker teker adımlarla gelişmemiz 

gerekiyor. X ülkeleri x teknolojisiyle elektrik üretiyor tarzı boş laflarla 

milleti doldurmaya gerek yok o millet zamanında bu santrallerle gelişip o 

noktaya geldi.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Sadece Mersin değil bütün Akdeniz’in ve canlıları tehdit eden bir 

proje bu kadar kontrolsüz ve düzensiz bir ülkede kesinlikle yapılmaması 

gerekir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“İlk nükleer santralinin Akdeniz bölgesin de yapılmasını manidar 

buluyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“Çernobil den Fukuşima, kadar nükleer kazaların ne denli tehlikeli 

olduğu ortada. Her nükleer tesiste kaza olasılığı var ve ölümcüldür. Hiçbir 

şekilde ülkemizde nükleer tesis kurulmasını onaylamıyor ve 

desteklemiyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Dünyanın vazgeçtiği bir teknolojiyi kullanmak istememiz yanlış. 

Ülkemiz için en iyisi güneş ve rüzgâr enerjisidir. Japonya’yı 

unutmayalım.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleer santral Türkiye için erken.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Ülkemizin enerji açığı bulunmadığı kanaatindeyim. Güneş ve 

rüzgâr enerji projelerine önem verip nükleer ve HES gibi enerji üretim 

projelerinin ülkemize yarar sağlayacağı kanaatinde değilim.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Nükleer santral bütün yaşam için çok ciddi tehdittir, ülkemizde ve 

dünyada kesinlikle yasaklanmalıdır, alternatif enerji kaynaklarının 

fazlasıyla yetebileceğine inanıyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın. 

 

“Yaşamı yok edecek bir proje kesinlikle olmamalı.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Para için çok yanlış yapılan bir proje. Tüm Mersin halkının hatta 

tüm ülkenin sonu olabilecek kadar tehlikeli. Biz ki daha ülkemizdeki 

bombacıları etkisiz hale getirtmezken neyimize nükleer. Daha şimdiden o 

güzelim alanı rezil ettiler. Buna bir son verilmeli.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Sizin bu yaptığınız anket değildir, algı yönetimidir. Bu tarz 

yönlendirmelerle ancak kendi seviyenizdeki destekçileri toplamaktan öteye 

geçemezsiniz. Mezitli belediyesini tebrik ederek açtığım anketi teessüfle 

kapatıyorum, bir ülkede solcular bir şeye karşıysa o icraatın mutlaka 

yapılmasından yanayım.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Enerjiye karşı değiliz ancak dünyanın terk ettiği bu enerjiyi biz 

neden alıyoruz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nasıl iptal edeceğiz bunu? İnsanı düşünmeyenler çevreyi düşünür 

mü? İnşallah güzel haberler alırız.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Nükleer santraller tüm dünyada devre dışı bırakılırken ve bedava 

güneş ve rüzgârımız varken yapılması için bu kadar ısrar edilmesi sadece 

belli bir kesime rant aktarmak içindir , tüm vatandaşlarımızın karşı 

çıkması gerekir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“Tüm araştırmalar uyarılara ve bilirkişi ikazlarına rağmen ve tabiî 

ki orada yaşayan halkın buna kesinlikle karsı çıkıyor olmasına rağmen 

santralin yapımına böylesine inat etmek insan haklarına aykırıdır ve bu 

inat elbette birilerinin çıkarlarıyla doğru orantılıdır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Akkuyu 'ya nükleer santral yapılmamalı. Onun yerine, güneşi ve 

rüzgârı bol Mersinimizin müsait yerlerine bol bol güneş enerjisi ile ve 

rüzgârla çalışan santraller kurulmalı.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Gelişmiş ülkelerde nükleer santral devri kapandığı ve kapatmaya 

çalışıyorlar ve nükleer atıkları atacak bölgeler bulunmuyor çevreye ciddi 

zararlar veriyor. Devletimize İleriye dönük maddi ve manevi büyük 

zararlar vereceğini ve gelecek nesillerimize güzel miraslar 

bırakamayacağımızı düşünüyorum. Nükleer santralleri iyi bir şey olsaydı 

başta Amerika olmak üzere Almanya ve İngiltere gibi önde gelen gelişmiş 

ülkeler yeni santraller kurarlardı. Ülkemiz gibi dört mevsimin bir arada 

yaşandığı bir coğrafyada çeşitli enerji alternatifleri kullanılabilir ve 

doğaya zarar en aza indirgenebilir. Güneş veya rüzgâr enerjisi aktif bir 

şekilde kullanılabilecekken nükleer enerji mantık dışı bir seçenektir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleer enerji önemli bir enerji kaynağıdır fakat bunun işletimi 

doğru yapılmalıdır. Enerji sektörünü, yol, köprü, telekomünikasyon gibi 

işlere benzetirlerse yanılırlar. Bir firma gelip cennet bölgeyi radyoaktif 

kirletecek ve bize de satacak. Ülkenin bundan kârı yoktur. Yeri de yönetim 

şekli de yanlıştır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Bu denli ören yerinin olduğu ve Akdeniz bölgesinde özellikle 

üremek için bu bölgeye gelen Caretta Carettalar düşünüldüğünde 

(Akdeniz’deki sahilindeki tüm üreme noktaları) doğru muydu yanlış mıydı 

diye tartışmak için başımıza bir felaketin gelmesini beklemeye gerek yok. 

Bazı şeyler başından önlenebilir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Rusya’dan alma garantisi verdiğimiz uranyumla bağımlılığımız 

daha da artacak, atıkların nereye gönderileceği belli değil ve bunun gibi 

birçok belirsizlikler söz konusu. Her şey kapalı kutu şeklinde ilerliyor, 

kamuoyu bilgilendirilmiyor.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

“Yazıktır alternatif enerji seçenekleri çok bu ülkede lütfen!” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Dünya tehlikelerinden dolayı nükleer terk ederken, Türkiye’nin 

nadide köşelerinden biri olan turizm ve tarım açısından bölge insanı için 

önem arz eden ayrıca fay hattının üzerinde yer alan AKKUYA da nükleer 

santral yapımı durdurulsun lütfen!” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda lise mezunu bir erkek. 

 

“Nükleer santral bu bölge için yurdumun hiçbir yeri için uygun 

değil. Kaldı ki Akdeniz'in suyu bu sistemi soğutmaya yeterli değil. Bir de 

santralin yapıldığı yerde devamlı elektrik kesintisi olur. Çok tehlikeli bu 

projeyi bir Mersinli olarak istemiyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda lise mezunu bir kadın. 
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“Kesinlikle durdurulmalıdır. Çernobil örnek olmadı mı?” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda ortaokul mezunu bir erkek. 

 

“Denetimler çok iyi, kaza riski 1000de1 de olsa kaza bir kere olur ve 

bütün Türkiye’ye faturası ağır olur.” 

 Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek 

 

“Tekrardan alan araştırılmalı ondan sonra karar verin.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Dünyanın gelişmiş ülkeleri nükleer enerjiden vaaz geçip, 

yenilenebilir enerji türlerine geçerken, güneşin hiç bitmediği ülkemde 

nükleer santral istemiyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Gençler fazla kasıyorsunuz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Nükleer santralin olumsuzlukları zararları aslında tüm dünyaca 

bilindiği halde yapılmaya çalışılıyor ve bu yapılırken kendi yurttaşlarına 

fikirleri bile sorulmaması ciddi bir problem. Türkiye güneş enerjisi 

bakımından çok zengin bir ülkedir. İstenirse yenilenebilir enerji kullanıla 

bilir sıfıra yakın riskle.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Öngörülen kazalara tedbir alınıyor. Öngörülemeyen bir şey 

olduğunda bu yöre tüm canlı varlığıyla perişan olacak.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Ermenistan’da İtalya’da İran’da Yunanistan’da yani 4 bir 

yanımızda nükleer santral varken bunlar beni tedirgin etmezken kendi 

ülkendeki neden etsin ayrıca diğer ülkelerde bir patlama olduğunda 

sınırdan engel mi var beni koruyan.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“İyi bir yaşam hepimizin hakkı bu hakkımızı talep ediyoruz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Bizim nükleer santrale ihtiyacımız 

yok. Ülkemizin konumu o kadar iyi ki 

doğal yollarla da biz enerji üretimi 

yapabiliriz. Nükleer enerjiyi kurarak bize 

hizmet etmiş değil tüm geleceği yok etmeyi 

bile bile kabul etmiş oluyorsunuz. Bir 

insan hayati bile riske atamayacak kadar 

önemli, değerli.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Bu bölgenin ekolojik ve doğal dengesini bozacak, riske edecek bu 

yatırım daha geç olmadan durdurulmalıdır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Bu proje özellikle bölge halkı için bilinçli cinayete teşebbüstür!!! 

Derhal durdurulmalı ve halk bu konuda iyice bilgilendirilmelidir!” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Mersin'de böyle bir santralin yapılmasını (orada yaşayan halk 

iklim tarım sağlık açısından kesinlikle istemiyorum bütün gerekli önlemler 

alınacaktır hikâyesine de inanmıyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“İnsanların gerçekten enerji ihtiyacı için değil de bir takım 

yandaşlar para kazansın diye ve sırf biz yaptık deyip insanları kandırmak 

için bir takım projelerle kandırmayı doğru bulmuyorum. İnsanların enerji 

ihtiyacını tabiiki karşılamak zorundayız ama bunun için hiç kimseyi 

yerinden yurdundan etmemeliyiz veya hiç kimseye zarar vermemeliyiz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Alternatif enerji teşvik edilmeli. Hiçbir şey insan sağlığından 

önemli olamaz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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Nükleer santral ülke ekonomisi için büyük bir ihtiyaçtır. Eğer 

ülkemiz büyümek istiyorsa ve enerji bağımlılığımızı azaltmak istiyorsak 

nükleer santrale ihtiyacımız vardır. Ancak tabi ki bunun yanında alternatif 

enerji kaynakları da sonuna kadar değerlendirmeliyiz. Bugün dünyada 

sanayisinin çok gelişmiş ülkelere bakıldığında Fransa’da 30büzeri, ABD 

de 40 üzeri, Almanya ve diğer gelişmiş ülkeler birbirine yakın olarak 

nükleer enerjiye sahiptir. Enerjiye bu çağda özellikle çok ihtiyacımız var. 

Sanayi de üretim yapamıyor ve üretene bağımlıysak, kimse kusura 

bakmasın ihtiyacımız var. Ancak üretim şirketi, bakımı ve kurulacak yerler 

elbette iyi değerlendirilmelidir. Unutmayalım ki üretemeyen toplumlar, 

üreten toplumlara bağımlılık arz ederler.  

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“İnsanlar bu nükleer enerjinin verdiği zarar konusunda 

bilinçlenmeli ne gibi olumsuz etkenlerin doğuracağının farkında 

olmalılar.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 70’li 

yaşlarda liseli bir erkek. 

 

“Bu nükleer santralin yeri kesinlikle uygun değildir, tabii 

varlıklarımızı yok etmeye dönük, Rusya gibi demode teknolojiler kullanan 

Ülkelere verilmesi de kafa karıştırmaktadır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

 

“Akkuyu nükleer santrali sadece bölgenin değil tüm Akdeniz'in eko 

sistemini çok olumsuz etkileyecek ve gelecek nesillerin bütün yaşam 

umutlarını kısıtlayacaktır. Bir an önce vazgeçilmesi gereken bir projedir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 
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“Allah yardımcımız olsun diyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Güneş ve rüzgârımız varken böyle bir yöntemle enerji üretimi 

tamamen siyasi bir karardır. Yüksek maliyetli, ömrü kısa, ölüm riski olan 

bir enerji üretimine HAYIR diyorum. Radyasyonlu atıklar ne olacak? 

Dünya buna çözüm bulmuş değil. Ayrıca dünya vazgeçerken biz neden 

yapıyoruz? Batının çöp teknolojisi bize kakalanıyor. Ve birileri halkının 

ölümüne göz yumuyor. Acilen her türlü tepki verilmelidir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleer santral kurulması bu zamanda gerçekten şart eğer 

kurulması istenmiyor ise tüm hidroelektrik santrallerinin kapatılması 

doğru olur.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Kesinlikle yapılmamalı. Karadeniz’de acı yaşantıları gözlenmiştir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Dünyada turizm ve tarım bölgesi olup nükleer santrali olan bir 

bölge var mıdır? Mersin gibi yılın 300 günü güneş gören bir şehirde neden 

güneş ve rüzgâr enerjisi öncelik teşkil etmez? Tarım ve turizmdeki 

kayıpları kim nasıl tahmin etti?” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  
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“Çok tehlikeli ve çok gereksiz OLDUĞUNU düşünüyorum. 

Alternatif birçok enerji elde etme Şekli varken neden risk alındığını 

anlayamıyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Nefes su ve sağlıklı uzun bir 

hayat istiyoruz. Geleceğimizden çocuklarımızın torunlarımızın 

geleceğinden endişe duyuyoruz. Doğal yaşamın, kara ve deniz canlılarının 

hem kısa vadede hem uzun vadede çok büyük zarar göreceğini 

düşünüyoruz. Endişeli ve Üzgünüz. İ S T E M İ Y O R U Z.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Nükleer santraller tüm dünyada kurulmamalı. Bizim ülkemizde 

güneş enerjisi kullanımı arttırılmalı. Akkuyu projesi iptal edilmelidir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Avrupa ülkelerinin artık kullanmadığı santralleri bizim tehlikesini 

bildiğimiz halde kullanmaya başlamamız cahil aklıyla yol almaya 

benziyor. Ya bir olmalıyız ya da hiç.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Cümleten hepimize geçmiş olsun.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  
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“Lütfen bu projeden kesinlikle vazgeçilsin. Zaten halktan gizli bir 

şekilde yapılan yeşil ovacık çimento fabrikasıyla bu bölgeye fazlasıyla 

ekolojik zarar verildi. Bari bu proje gerçekleşmesin. Aksi takdirde Akdeniz 

bitecek.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Çok yanlış tamamen alaturka seçim. Bunun için kalite 

üniversitelerden oluşan bir tepe denet ve seçim kurulu olmalıydı. Nükleer 

enerji politik tavırla seçilemez. Cinayettir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Gerekliliğine inanıyor gerek yapan ülke teknolojisinin yeterliliği 

konusunda gerek liyakatli kişiler tarafından yönetimi ve denetimi 

konusunda endişelerim var.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Doğa katline hayır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Doğu reaktör modeli yapıldığını ve oluşabilecek sızıntıda Rosatom-

Rusya hiçbir sorumluluk kabul etmediğini biliyorum. Bu yüzden 

rahatsızım. Fay hattı olduğu için Akkuyu’dan rahatsızım. Denetimleri 

yapan veya yaptıran kişilerin de aileleri veya çevreleri sızıntıdan 

etkilenecek, bu İstanbul ya da ağrı bile olsa. Ayrıca Rosatom pılı pırtı 

toplamış gitmiş.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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“Nükleer Santralin olduğu hiçbir kent ve ülke güvenilir bir yer 

değildir. Kaldı ki santralin soğutma işlemi için Akdeniz suyunun yıllık 

sıcaklık ortalaması uygun olmaması, bölgenin deprem bölgesi olması ve 

terör tehdidi altında olması ciddi tehlike yaratır. Özellikle Güneşin, termal 

suların ve rüzgârın bol olan Ülkemiz de bu yönden yatırımlar yapılmasını 

uygun bulmaktayım.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleer santral Azrail’dir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Cenneti cehenneme çevirmeyin.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Tüm dünyanın istemediği bu gereksiz santralden vazgeçin eeeey 

hükümet.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleer enerjiyi kullanan ülkeler hazır tesislerini kapatırken 

oldukça geniş yenilenebilir enerji potansiyelini kullanma konusunda 

çalışma yapmadan nükleer elektrikte ısrar etmek anlamsızdır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Biz hangi işi çalmadan çırpmadan yaptık ki?” 

 Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  
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“Nükleer ölümdür. Ve çaresi yoktur. Kazası nesillere intikal eder. 

Bir maden kazasında ki gibi ateş düştüğü yeri yakmaz her yeri nesiller 

boyunca yakar.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Enerjide dışa bağımlılığım son bulması güçlü sanayi için bilhassa 

enerjiye harcanan paralarımızdan kaynaklanan cari açığın bir nebze de 

olsa azaltılması için nükleer enerji ve diğer tüm yenilenebilir enerji 

kaynaklarına evet diyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek 

 

“Ses getiren eylemlere imza atılması ve Vatandaşların daha fazla 

bilinçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Deprem fay hattının oralardan geçildiği düşünüldüğünde durum 

vahim.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Nükleer reaktörün deniz suyu ile soğutulması durumunda, ısınan 

suyun denize dönmesiyle Mersin bölgesi ve Akdeniz suyu sıcaklığında 

oluşacak 1 C derece, iklimdeki etkileri yanında denizaltı fauna ve 

florasında önemli değişikliğe neden olacağından, hayatı ve doğal çevreyi 

olumsuz etkileyecek belki bir doğal felakete neden olabilecektir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  
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Üreteceği ve tüketiciye sunacağı elektriğin kw/saat ücreti çok yüksek 

olacaktır. Fay hattında olması tehlikenin ne boyutta olduğunu 

göstermektedir. Farkında mısınız? Mersin değil Türkiye'nin hiçbir yerinde 

hatta dünyanın hiçbir yerinde nükleer santral istemiyorum. 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Geleceğimizi tehdit eden, nükleer santraller yerine, güneş ve 

rüzgârdan temiz enerjisi üretmeliyiz. Ülkemiz buna çok müsait.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda liseli bir kadın.  

 

“İlk önce kayıp kaçağa yatırım yapalım. Sonra da güneş enerjisine 

ve rüzgâr enerjisine. Aklın yolu bir. Almanya en iyi örnektir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“Kesinlikle yapılmamalı aksi takdirde en geç 15 yıl sonra Mersin’i 

terk etmeyi planlıyoruz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“Burası bizim yaşadığımız toprağımız asla nükleer enerji 

istemiyoruz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“21.yüzyılda, çevrenin böyle hunharca katledilmesine 

inanamıyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  
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“Bölgemin nükleer enerji santrali ile kirletilmesini kesinlikle 

istemiyorum. Çocuklarımın geleceği için böyle tehlikeli bir düzeneğe 

kesinlikle hazır olmadığımızı düşünüyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“Bir fizik öğretmeni ve anne olarak kesinlikle nükleer santrallere 

karşıyım. Doğa bizim ve tüm canlıların yaşamı için korunmalıdır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda liseli bir kadın.  

 

“Çocuklarımız için doğa için Nükleere karsıyız.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda liseli bir kadın.  

 

“Bugüne kadar mutlu mesut yaşadık yine yaşarız, hiç kimseye ve bu 

tarz saçma sapan teknolojiye ihtiyaç yok. Benim yaşadığım şehirde buraya 

hiçbir ilgisi olmayan biri bize sormadan nasıl bir şey kurmayı kendinde 

had bulur. İstemiyoruz kardeşim! Git kendi şehrine ailenin yanına kur. 

Nükleer santrale hayır😡😡😡😡😡” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

 

“Mersin'de nükleer santral istemiyoruz. Telafisi mümkün olmayan 

çok büyük hasarlar verebilir. Güneş enerjisi gibi bir seçeneğimiz varken 

nükleer santral kurulmasını anlayamıyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  
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“Mersin’de nükleer santral yapılması bütün ekolojik sistemi 

etkileyecektir. Denetim ve kontrollerini yapabilecek bir yönetim yoktur. 

Maden ocağında yeterince denetim yapılmıyorken nükleer santral yapmak 

kendi elimizle mersine nükleer bomba atmakla eşdeğerdedir. Bu bir 

intihardır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 70’li 

yaşlarda liseli bir erkek.  

 

“Ülkemizin komsularında nükleer santraller olsa da ülkemizde 

olmasının yaratacağı risk çok daha yüksektir. Alternatif enerji yöntemleri 

tercih edilmelidir düşüncesindeyim.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“Ölmek istemiyoruz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Olası bir kazada sadece bu bölge değil ülkenin bacasız sanayisinin 

olduğu batı Akdeniz e de bir daha turist gelmez. Atılan taş ürküttüğün 

kurbağaya değmez.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Turizm bölgesi olarak muhteşem bir alana sahip bir bölgenin bu 

yatırım iken risk altına alınmasını doğru bulmuyorum. Enerji bir ihtiyaç 

ancak alternatif enerji kaynakları ve doğru yer ve yatırım seçenekleri ile 

işlevsellik kazanacağını düşünüyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  
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“Nükleer enerji savaşın dilidir. İnsanı, doğayı ve yaşamı sevenler 

nükleere alternatif enerji kaynaklarından yararlanır. Nükleeri 

savunandan bile uzak durmak gerekir. Bunlara ağır laf edeceğim 

ama...”“Akkuyu yatırımcısı Rosatomun tamamen güvensiz bir şirket 

olduğu ortadadır. Ülkemizdeki doğal enerji kaynaklarını kullanabilir hale 

getirmek adına yatırım yapılmalıdır. Ülkemiz doğal enerji üretimi ile enerji 

ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir. Kilometrelerce uzaklıktaki 

Çernobil de yaşanan faciadan nasıl etkilendiği ne kadar acılar yaşadığımız 

ortadadır. Hiçbir şey insan hayatından hele ki çocuklarımızın hayatından 

önemli değil, Akkuyu santralini asla istemiyoruz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“Ne Mersin’de ne Türkiye’de ne de dünyada nükleer santral 

kurulmasını onaylamıyorum. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından 

verimli olan ülkemizde bunun çok az değerlendirildiğini düşünüyorum. 

Enerji sağlamak için nükleerin kullanılması gereksizdir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

Dünyanın gelişmiş tüm devletleri kapatırken bizim ısrarla kurmaya 

çalışmamız anlaşılır değil. Gelecekte en çok değerli iki şey içme suyu ve 

tarım toprağı. Biz bu ikisinin ortasına zehir kuruyoruz. Eğer izin verirsek 

gelecek kuşaklar bizi asla affetmeyecek. 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda liseli bir kadın.  

 

“Doğa ile oynanmasın lütfen.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  
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“Çocuklarımın ve kendimin geleceği adına yerli ve yenilebilir enerji 

kaynaklarının değerlendirilmesi önceliğimiz olmalıdır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Nükleer enerjiye kesinlikle karşıyız. Nükleer enerji= ölüm.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Çevreyi doğayı tahrip edip Hayvanları ve İnsanları öldürmenize 

zehirlemenize izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız Nükleer 

santralin YAPILMAMASI İÇİN.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Asla istemiyorum buna müsaade edenlerin cezalandırılmasını 

isterim nükleer santral istemiyoruz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Dünyanın vazgeçtiği bir teknolojiyi neden biz kullanalım ki. 

Ülkemizin böyle bir enerjiye ihtiyacı yok. Ayrıca dünyada denenmemiş 

olan bir sistemi (yapımı üstlenen firma kendi ülkesinde bile yapmamış) 

neden biz deniyor. Olası bir kazada bunun hesabını kim verecek. Yıllardır 

çıkarmakta olduğumuz kömür madenini bile denetleyemedik. Yüzlerce 

insan öldü maden ocaklarında. Somayı unutmadık. Ve anlaşılan o ki 

Somadan ders alamadık. Yıllardır çıkarılan ve devlet tarafından 

denetlenen somada devletin denetleyicilerinin sorumsuzluğundan dolayı 

yüzlerce insan öldü. Şimdi hiç bilmediğimiz bir teknolojiyi nasıl 

denetleyeceğiz. Dünyada hiç kimsenin uzmanlaşmadığı eşi benzeri 

olmayan bir teknolojiyi nasıl denetleyeceğiz?” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  
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“Nükleer santrale tamamıyla karşı çıkıyorum ve kurulacak olan bu 

sistemin doğaya oldukça zarar verdiğini düşünüyorum. Nükleer santral 

yerine güneş yâda rüzgâr enerjisinden yararlanabileceğimiz sistemlerin 

kurulmasından yanayım.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“İnsanların kafasında soruları net 

bir şekilde cevaplayıp nükleer santralin 

çalışma şekli, faydaları, çevreye olumlu 

olumsuz etkileri denetim planları ve 

alınana güvenlik önlemleri ile 

kullanılacak teknoloji konusunda açık bir 

rapor yayınlanırsa ülkemiz için faydalı 

olacağı görüsündeyim. Ne de olsa 

komsularımızda 60-70 yıl öncesine ait 

aktif olarak çalışan santraller mevcut bu 

yüzden son teknoloji ile yapılan bir 

nükleer santralin zararından çok ülke için 

yararı olacağı kanaatindeyim.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Tüm dünya alternatif sürdürülebilir enerji kaynaklarına 

yönelirken Türkiye de nükleer enerjide ısrar edilmesine anlam 

veremiyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda liseli bir erkek.  

 

“Güvenilmez Rus teknolojisi ile sorumluluğumuzdaki yetersizlik 

birleşince neler olabileceğini düşünmek bile insanı korkutuyor.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  
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“Nükleer santraller kazandırdığından çok kaybettiren doğa ve her 

türlü canlının katilleridirler. Bütün dünya bunda kaçmaya başlamışken 

bizim bu santralleri istememizdeki tek sebep ülkemizi yönetenlerin 

ihmalkârlığı, ahmaklığı ve hatta getirim peşinde koşmalarından 

kaynaklıdır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“Nükleer felakettir. İnsan başta olmak üzere çevrede yaşayan tüm 

canlılar için gerçek bir tehlikedir. Ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları 

varken, alternatif yollar denebilecek ilken nükleer enerjiye geçiş ekonomik 

olmadığı gibi sağlıklı da değildir. Sağlıklı bir çevre ve canlı yaşamı her 

şeyden daha değerlidir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Terör ve sabotaj riski sıfıra inmedikçe yapılmamalı.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“Allah bildiği gibi yapsın.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“Aynı para ileyenilenebilir enerji kaynaklarından 3,5 kat daha fazla 

enerji üretilecekken böylesine riskli bir şeyi yapmanın mantıksal hiçbir 

yanı yok.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  
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“Akkuyu Nükleer Santrali'nde önümüzdeki yıllarda herhangi bir 

kaza olmaması ve bundan insanın/doğanın etkilenmemesi ihtimalini yüzde 

sıfır buluyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Bu bir toplu katliama davetiyedir. İvedilikle durdurulmalıdır.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 60’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“BU REZALET İNŞALLAH SON BULUR.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 50’li 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Nükleer güç enerji açısından çok güzel ama çevreye ve doğaya 

verebileceği zararlar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Yapılacak 

enerji santrali ne kadar iyi ve sağlam olursa olsun denetimsizlik yüzünden 

kotu sonuçları olabilir. Günümüz Türkiye'sinde ekmek fırınları bile 

denetim edilmiyorken gözden geliniyorken nükleer santral gerçekten 

korkutucu düşüncelerin beynimde oluşmasına neden oluyor.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Birer birer yok ediyorsunuz güzellikleri. Buralar size fazla geliyor 

çünkü.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Hemen hemen gelişmiş bütün ülkelerde var. Keşke daha uygun bir 

yerde olsa.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  
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“İnsan sağlığını olumlu olarak etkileyebilecek hiçbir şey 

göremiyorum. Denizler, toprak, hava tamamen nükleer atıklarla dolacak.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Çocuklarımızın emaneti olan topraklarımızın siyasi ve şahsi 

menfaatler için katledilmesi kabul edilemeyecek vatan ihanetidir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Bu santral hala Çernobil kazasından ders alınmadan utanmazca 

ve arlanmazca bu kadar insanın hayatı tehlikeye atılarak yapılıyor 

kesinlikle karşıyım.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda liseli bir kadın.  

 

“Bence bu sorulardan alınacak yanıtlar çokta gerçekçi 

olmayacaktır. Ben şahsen bu santralin olmasına direkt karşı olanlardan 

değilim. Faik abi siz eczacısınız ve de bilirsiniz ki her ilacın yan etkileri 

mevcuttur. Burada hekim neye bakar veya bakması gerekir ilacın 

sağlayacağı faydanın vereceği bazı yan etkilere tercih edilebilir mi 

edilemez mi? Burada ihtiyaç ve fayda ilişkisine bakmak gerekir. Halkada 

her şeyi net şekilde anlatmak gerekir. Hassasiyetiniz için teşekkürler.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“Mersin gibi bir ilde güneş enerjisinin kullanılmasının daha 

mantıklı olacağını düşünüyorum. Umarım bir an önce vazgeçilir nükleer 

santral kurmaktan.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  



Nükleer Enerjiye Nasıl Bakıyoruz? - (Mersinlilerden Tarihe Not) 
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“Gelişmiş birçok ülke, tehlikesinden dolayı, nükleer enerjiye yatırım 

yapmamaktadır, Türkiye'nin de nükleer enerji yerine yenilenebilir enerji 

kaynaklarını yeğlemelidir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“Şimdi ve gelecek nesillerin sağlığı ve refahı içi nükleer santral 

yapılmasın. Doğa dostu enerji elde edilmesini destekliyorum.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  

 

“Bu santral nereye yapılırsa yapılsın tehlike arz ediyor ve ben 

güvenilir ya da insanları etkilemeyecek bir şekilde yapılacağına 

inanmıyorum. Yapılması sadece ülkemizi değil Akdeniz’i de kötü 

etkileyecektir.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir kadın.  

 

“Bence yapılmamalı neticede Japoncayı hep birlikte gördük, üstün 

teknolojilerine rağmen felaketten kaçamadılar.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda liseli bir kadın.  

 

“Kesinlikle yapılmamalı...Ama Nasıl engel olacağız? Özellikle o 

yöredekilerin bilinçlendirilmesi ve direnmesi gerekir. İş umutları ön 

planda.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir erkek.  
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“Kendi çıkar ve menfaatleri için insanların hayatları tehlikeye 

atılmamalı biz güneş rüzgâr su enerjilerimizle yaşamak istiyoruz.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

“Bunlara ne desek boş. Kuruluyor ne yazık ki.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 20’li 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 

“Tüm karşı görüşlere rağmen, yüksek risk bulunmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 30’lu 

yaşlarda üniversiteli bir kadın. 

“Önce kurt olun sonra kuzuya kafa tutun. Biz ki tarımdan gelirini 

sağlayan 3. Sınıf bir ülke olarak böyle şeylere henüz kalkışmamız çok 

yanlış. Facialara neden olacak. En iyi ihtimal etrafındaki suya toprağa 

mahsule zararı dokunacak ve bunları tüketen insanlara yazık olacak. Tabi 

benim bunları söylemem pek bir şeyi değiştirmeyecek ama en azından 

basitliğinizi görüpte kendinizi avutarak devam edersiniz projenize.” 

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40’lı 

yaşlarda üniversiteli bir erkek. 
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III BÖLÜM 

SONUÇ YERİNE 

Enerji tercihi ve neden olduğu sonuçlar itibariyle her disiplinin ilgi 

alanına girmiştir. Günümüzde küresel iklim değişikliği ile birlikte, küresel 

çapta artan sıcaklığın olası etkileri ile ilgili moral bozucu projeksiyonlara sık 

sık karşılaşmaya başladık. En son Paris İklim Antlaşmasını imzalayan 

ülkemiz de değişen yeşil dönüşüm çalışmalarına entegrasyon konusunda ben 

de varım dedi. Tabiiki burada temel sorun ekonomik sistem olduğunu ve bu 

konuda radikal dönüşüm ya da değişimler yapmadan alınacak geçici 

önlemler ancak ilerde yaşayacağımız felaket senaryolarının gerçekleşme 

süreçlerini ötelemekten öteye gidemeyeceğini düşünüyorum.  

Dünyadaki artan üretim ve tüketim sarmalını destekleyen neo liberal 

politikalar enerji talebini ya da rekabeti hızla arttırmaktadır. Burada tercih 

edilen enerji kaynaklarının çevresel etkileri ne yazık ki yıllardır göz ardı ya 

da hasır altı edilmektedir.  

Enerji fiyatlarının hızla arttığı dönemlerde ne yazık ki ucuz ve kolay 

erişebilir enerji kaynakları tercih edilmektedir. Nükleer enerji de enerji 

güvenliği açısından bakıldığında düşük olasılık olmakla birlikte, çok geniş 

çevresel etkileri deneyimleriyle sabitlenmiş bir enerji kaynağıdır. Bu alanda 

çok farklı görüşler olması nedeniyle, başta Mersin olmak olmak Türkiye’nin 

her yerinde tartışma konusu haline gelmiştir. Bu konuda nükleer karşıtlığı ile 

ilgili çok ciddi bir karşıtlık oluşmasına rağmen, Mersin Akkuyu Nükleer 

Santrali yapımına hızla devam edilmektedir. Bölge insanın düşüncelerine 

rağmen nükleer faaliyete geçirilmeye çalışılıyor. Karşı çıkışlarının nedeni 

yalnızca olası çevresel etkileri olmamaktadır. Bunun yanında, mevcut 

anlaşmalarla birlikte yüksek enerji maliyetleri, cari açığını  azaltılamayacağı, 

toplumsa kabulün olmaması gibi durumlarla da karşı karşıya kalmaktadır.   
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Türkiye'nin ilk nükleer santralı olma yolunda olan ve Rus devlet 

sermayeli Rosatom tarafından yaptırılan Akkuyu Nükleer Santralı için 

Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmada Türkiye, 15 yıl elektrik alım 

garantisi vermişti. Anlaşmada alım fiyatı kWh saat başına 12,35 cent olarak 

belirlenmişti (Bu fiyat 15 centte kadar çıkarılma opsiyonu da var). 

Anlaşmanın yapıldığı 2010 yılında dolar 1 lira 45 kuruş günümüzde 14TL’yi 

aştı ve nereye kadar çıkacağı da belirsizliğini korumaktadır. Akkuyu NGS 

ve benzeri yüksek fiyatla alım garantisi verilen nükleer santrallar Türkiye'de 

elektrik fiyatını yükseltecektir. Bu da Türkiye’yi bu alanda daha güçlü değil 

hatta cari açığı daha da artıracak bir anlaşma olma olasılığını da 

artırmaktadır. Santralle birlikte,  Türkiye'nin elektrik fiyatları artışını daha 

da fazla kur artışlarından etkileneceği anlamına gelecektir.   

Dünyada yeşil dönüşüm ile birlikte, enerjisi sektörü temelden bir 

değişim ya da dönüşüm içerisindedir. Başta güneş ve rüzgâr başta olmak 

üzere yenilenebilir kaynaklarına ilgi hızla artmaktadır. Nükleer enerji 

santrallerine sahip bazı ülkeler, ya yeni nükleer santral yapma planlarını 

askıya almakta ya da yapılacak santral sayısını kısıtlamaya gitmekle birlikte, 

nükleer santral işletme lisansları varken kapatma yönüne girmektedirler.  

Halkı ilgilendiren büyük ölçekli çevreyi etkileyebilecek projelerde 

artık o bölgedeki halkın düşüncelerine de yer vermek gerekiyor. Aksi 

taktirde o bölgenin insanlarının yaşayan insanların daha çok katlanacağı 

sosyal maliyet büyük bir haksızlığa yol açmaktadır.   

Güneşin, tarımın, suyun, denizin, ormanların cömert davrandığı bu 

bölgeye en büyük kötülüğü yapmış olursunuz.  Son söz olarak şu sıralar 

biyokütle santrallerinde yakılmak için kesilen ardıç ağaçları için yaptığımız 

bir mücadele oraya çıkan bir sözün hikayesi ile tamamlamak istiyorum. 

Ardıçlar ölseler bile yüzlerce yıl ayakta dik durabiliyorlar. Bu şekilde ölseler 

bile orman biyoçeşitliliğine önemli oranda katkı vermeye de devam 

ediyorlar. Bu yüzden, “Ardıç gibi dik dur” deyimi bizim için bir slogan oldu. 

İşte, ardıç gibi nükleere karşı dik duran bizlerin tarihe not edilmesi için bu 

yazıyı kaleme aldık. Kaleme aldık diyorum çünkü, bu kitapta yüzlerce 

kişinin nükleer ile igili olumlu ve olumsuz yorumları var.  

Tarihe not, gelecek kuşaklar bilsin ki; bizler bu projeyi istemedik, 

hatta birçok çevre eylemi yapıldı. Ne yazık ki; halka rağmen de bu proje hızla 

devam ediyor. Bu durum, bizlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor elbet. 
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Umut ediyoruz ki; bu konu da kötü bir şeyler yaşanmaz ya da bu santral 

bittiği zaman başlatılmamak üzere müze yapılır. Suyumuz, toprağımız, 

ormanlarımız, havamız ve orada yaşayan flora ve fauna sizin anlık 

rantlarınızdan daha değerli… 


