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Sekretaryası Çevre Mühendis-
leri Odası (ÇMO) tarafından 
yürütülen, Elektrik Mühen-

disleri Odası’nın (EMO) da bileșeni 
olduğu Nükleer karșıtı Platform (NKP) 
Kongresi Ankara’da yapıldı. İnșaat 
Mühendisleri Odası Rüștü Özal Kon-
ferans Salonu’nda NKP tarafından 30 
Kasım 2008 pazar günü düzenlenen 
Kongre’ye 30’u așkın kurum-kuruluș, 
meslek örgütü, sendika ve 80’e yakın 
nükleer karșıtı katıldı. Kongre, ÇMO 
Yönetim Kurulu Bașkanı Yılmaz Kilim’in 
açılıș konușmasıyla bașladı.

Kongre’nin açılıșında Nükleer Kar-
șıtı Șenliğe katılmak üzere gittikleri 
Sinop’ta Karadeniz’de boğularak 
hayatlarını yitiren Soner ve Öner 
Balta kardeșler ile Güneș Korkmaz ve 
nükleer facialarda yașamlarını yitiren-
ler anısına 1 dakikalık saygı durușu 
yapıldı. Kongre’de Divan Bașkanlı-
ğı’na Enerji, Sanayi ve Maden Kamu 
Emekçileri Sendikası’ndan (ESM) Er-
dal Apaçık, Divan yazman üyeliklerine 
de EMO Yönetim Kurulu Üyesi Șaban 
Filiz ve Çevre Mühendisleri Odası’ndan 
Ömer Nuri Șatır seçildi. 

Kongre’de NKP’nin 6 Eylül 2008 tarihli 
Eșgüdüm Toplantısı’ndan bu yana yap-
tığı çalıșmalar hakkında ÇMO adına 
Özlem Ergenler tarafından ayrıntılı bir 
bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin 
ardından değerlendirme gündemine 
geçildi ve bu gündemde 19 katılımcı 
söz aldı. Kongre’de oybirliğiyle alınan 
kararlar șöyle: 

“1- 24 Eylül 2008 tarihinde yapılan 
ihalenin olası sonuçları üzerinden 

Nükleer Karșıtı Platform Kongresi 30 Kasım 2008 tarihinde Ankara’da yapıldı…
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İlișkiler Komisyonu tarafından 
düzenlenmesine.
• Türkiye sınırına yakın nükleer 
santrallerin kapatılması için 
kampanyalar düzenlenmesine 
ve uluslararası nükleer silahsız-
lanma kampanyalarının destek-
lenmesine.
• NKP tarafından bugüne kadar 
çıkarılan afiș, broșür vb. görsel 
malzemelerin yer aldığı albüm-
anı vb. bir yayın hazırlanmasına.
• Nükleer santral kazalarının yer 
aldığı bir takvim hazırlanmasına.
• Nükleer karșıtı ve çevreye 
duyarlı sanatsal faaliyetlerin tüm 
bileșenlerce desteklenmesine.   
• NKP tarafından düzenli aralık-
larla yayın çıkarılmasına.
• NKP’nin web sayfasının 
güncellenerek iletișim ağının 
genișletilmesine.

sürdürülecek hukuki süreçler için 
hazırlık çalıșmaların (Meclis Ça-
lıșma Grubu, Hukuk Komisyonu 
kurularak) derlenip takip edilmesi, 
alternatif durumlar için izlenecek 
stratejilerin șimdiden belirlenme-
sine.

2- NKP tarafından yürütülen nükle-
er karșıtı kampanyaların neoliberal 
politikaların yürütücüsü olan siyasi 
iktidarlara karșı kampanyalar ile 
birleștirilmesine.

3- İhalenin iptal edilmesi durumun-
da nükleer karșıtı mücadelenin 
gevșemesine izin verilmemesi 
için, olası yeni bir ihale gündemine 
kadar geçecek sürede;

• Panel, sempozyum vb. etkin-
liklerin düzenlemesine.
• Uluslararası etkinliklerin 
bünyesinde olușturacağı Dıș 
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4- Yerel Nükleer Karșıtı Platformlar 
ile ilișkilerin güçlendirilmesi için 
yörede yașayanlarla ilișkilerin 
geliștirilmesinin sağlanmasına, 
yörenin ihtiyaçlarına cevap verecek 
çalıșmalar yapılmasına.

5- Mersin Nükleer Karșıtı Platform 
tarafından 3 Ocak 2009 tarihinde 
gerçekleștirilmesi planlanan 
etkinliklere katılımı artırmak için 
çalıșmalar yapılmasına.

6- NKP için grafik çalıșmalar, 
çıkartmalar, kupa, kalem ve rozet 
gibi görsel malzemeler ile kampan-
yaların güçlendirilmesine.” 

Kongre çalıșmaları için olușturulan 
Karar Taslakları ve Eylem Progra-
mı Komisyonu ile Sonuç Bildirgesi 
Komisyonu tarafından yürütülen 
çalıșmaların görüșülmesinin ardın-
dan yeni Yürütme Kurulu oybirliği ile 
olușturuldu. Yeni Yürütme Kurulu’nda 
Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji 
Mühendisleri Odası ile Enerji, Sanayi 
ve Maden Kamu Emekçileri Sendika-
sı yer aldı. Yürütme Kurulu, Yürütme 
Kurulu’nu genișletme ve sekreteryayı 
belirleme konularında yetkilendirildi.

Kongre’nin sonuç bildirgesinde, 
“geçmișteki siyasal iktidarların da 
gündeminde olan ve AKP hükümeti 

ile daha da doruğa çıkan nükleer 
enerji politikalarına karșı mücadele 
kararlılığımızla bir dizi eylem ve etkinlik 
programını olușturmak üzere bir araya 
gelindiği” vurgulandı. “AKP Hüküme-
ti’nin ülkemizde hayata geçirmeye 
çalıștığı nükleer enerji programına ve 
bu konuda halkı yanıltıcı politikalarına 
karșı tüm kamuoyunu geleceğimize 
sahip çıkma” çağrısı yapılan sonuç 
bildirgesinde, șöyle denildi: 

“Bilimsel gerçekleri, halkın haklı 
tepkisini ve Çernobil gibi nükle-
er facia deneyimlerini göz ardı 
eden, ülkemizi kirli ve terk edilmiș 
eski teknolojilere mahkum eden 
Hükümet, bu tutumu ile aslında 
çevre ve halk sağlığını da gözden 
çıkarmıștır. Nükleer enerji santralı 
kurmayı bırakın, henüz dünyanın 
hiçbir bölgesinde, nükleer atıkların 
saklanması ve imhası için, lisanslı 
nihai bir çözüm ve depolama alanı 
bulunmadığı bilinen bir gerçektir. 
Ancak AKP Hükümeti’nin tercihi 
bilimden, yașamdan, halktan değil 
siyasi ve ekonomik çıkar grup-
larından yana olmaktadır. Siyasi 
iktidar, ülkemizdeki nükleer enerji 
pazarı arayıșlarına çanak tutmakta, 
yerli ve yabancı sermayeyi nükleer 
çılgınlığa davet etmektedir.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen 
bizler, Türkiye’nin verimli, etkin ve 
yenilenebilir bir enerji politikasına 
sahip olması için uğraș vereceğiz. 
Sağlıksız, geleceğimizi tehdit ederek 
ipotek altına alan AKP Hükümeti’nin 
nükleer enerji santralı kurma ısrarına 
karșı sesimizi hep birlikte daha da 
yükselteceğiz. Ülkemizde kurulması 
düșünülen nükleer santralların kirli, 
pahalı, riskli, dıșa bağımlı bir tekno-
loji olduğunu kamuoyunun günde-
mine yeniden yeniden tașıyacağız. 
Ne nükleer atıklara ne radyoaktif 
sızıntılara ne yeni Çernobillere ne 
de bize radyasyonlu çay içirmeye 
çalıșan yeni bakanlara tahammülü-
müz olmadığını AKP Hükümeti’ne ve 
nükleer maceracılara bir kez daha 
göstereceğiz.

Ne Akkuyu’da, Ne Sinop’ta, Ne Tür-
kiye’de, Ne de Dünyanın Herhangi 
Bir Yerinde Nükleer Santral Yapıl-
masını kabul etmeyeceğiz! Türkiye 
ve dünyada nükleer silahların tama-
men ortadan kaldırılması için ulu-
sal ve uluslararası emek, barıș ve 
demokrasi yanlısı güçlerle birlikte 
mücadele edeceğiz! Evde, Okulda, 
İște, Sokakta, Metroda, her yerde, 
yașamımızın her alanında Nükleere 
Karșı Eylem’de olacağız!” <


