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Sekretaryası Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından 
yürütülen, Nükleer Karşıtı Platform  tarafından düzenlenen 
Nükleer Karşıtı Kongre 30 Kasım 2008 Pazar günü Ankara'da, 
İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Konferans Salonu'nda 
yapıldı. 30’u aşkın kurum-kuruluş, meslek örgütü, sendika ve 
80’e yakın nükleer karşıtının katıldığı Kongre, ÇMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yılmaz Kilim'in açılış konuşmasıyla başladı.
NKP'nin 6 Eylül 2008 tarihli Eşgüdüm Toplantısı'ndan 
bu yana yapılan çalışmalar hakkında N.Özlem Ergenler 
tarafından bilgilendirme yapıldı. 
ÇMO, EMO, Metalürji MO, ZMO, Jeoloji MO, ESM, Yapı-Yol 
Sen, ÇHD, EGEÇEP ve Sinop NKP temsilcilerinin katıldığı 
kongrede, nükleer santral ihalesi sürecinde NKP’nin 
yürüttüğü mücadele değerlendirildi. 
Kongrede konuşan ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. İnci Gökmen, dünyada ekonomik krizin yanı sıra 
ciddi bir çevre krizinin de yaşandığına dikkat çekti. Yaşamın 
sürdürülebilirliğine dair ciddi sorunların yaşandığını 
dile getiren Gökmen, sosyal ve ekonomik sorunların 
büyüdüğünü kaydetti. Dünyanın artık çevre sorunlarını 
taşıyamaz hale geldiğini vurgulayan Gökmen, bu durumun 
ekonomik ve sosyal sorunlarla birleşmesinin, artık yaşamı 
tehdit eder hale geldiğini söyledi.
Görüşmelerin ardından yeni Yürütme Kurulu oy birliği ile 
oluşturuldu.
Kongre'nin Sonuç Bildirgesi aşağıda yer almaktadır. 

"Türkiye’nin dört bir yanından 30 Kasım 2008 Pazar günü, 
Ankara’da, Nükleer Karşıtı Kongre’de bir araya gelen 
nükleer karşıtları olarak, geçmişteki siyasal iktidarların da 
gündeminde olan ve AKP hükümeti ile daha da doruğa çıkan 
nükleer enerji politikalarına karşı mücadele kararlılığımızla 
bir dizi eylem ve etkinlik programını oluşturmak üzere bir 
araya geldik.
AKP hükümetinin ülkemizde hayata geçirmeye çalıştığı 
nükleer enerji programına ve bu konuda halkı yanıltıcı 
politikalarına karşı tüm kamuoyunu geleceğimize sahip 
çıkmaya davet ediyoruz.
Bilimsel gerçekleri, halkın haklı tepkisini ve Çernobil gibi 
nükleer facia deneyimlerini göz ardı eden, ülkemizi kirli ve 
terk edilmiş eski teknolojilere mahkum eden hükümet, bu 

tutumu ile aslında çevre ve halk sağlığını da gözden 
çıkarmıştır. Nükleer enerji santrali 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 hükümetinin 
tercihi bilimden, yaşamdan, halktan değil siyasi ve 
ekonomik çıkar gruplarından yana olmaktadır. Siyasi 
iktidar, ülkemizdeki nükleer enerji pazarı arayışlarına 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 
uğraş vereceğiz. Sağlıksız, geleceğimizi tehdit ederek ipotek 
altına alan AKP hükümetinin nükleer enerji santrali kurma 
ısrarına karşı sesimizi hep birlikte daha da yükselteceğiz. 
Ülkemizde kurulması düşünülen nükleer santrallerin 
kirli, pahalı, riskli, dışa bağımlı bir teknoloji olduğunu 
kamuoyunun gündemine yeniden yeniden taşıyacağız. Ne 
nükleer atıklara ne radyoaktif sızıntılara ne yeni Çernobillere 
ne de bize radyasyonlu çay içirmeye çalışan yeni bakanlara 
tahammülümüz olmadığını AKP hükümetine ve nükleer 
maceracılara bir kez daha göstereceğiz.
Ne Akkuyu’da, Ne Sinop’ta ne Türkiye’de ne de dünyanın 
herhangi bir yerinde nükleer santral yapılmasını kabul 
etmeyeceğiz! Türkiye ve dünyada nükleer silahların 
tamamen ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslararası 
emek, barış ve demokrasi yanlısı güçlerle birlikte mücadele 
edeceğiz! Evde, okulda, işte, sokakta, metroda, her yerde, 
yaşamımızın her alanında Nükleere Karşı Eylem’de olacağız!"  
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ARKADAŞIMIZ HASAN BALIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA NİHAYET KARAR AÇIKLANDI

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadele sırasında alçak bir saldırı sonucu yaşamını yitiren arkadaşımız 
Hasan Balıkçı'nın 6 yıldır süren davasında yerel mahkemede 3. kez karar alındı. Mahkemenin ilk olarak 2004 yılında 
verdiği ceza kararının Yargıtay tarafından yeni yasal düzenlemelerine uyum amacıyla tekrar yerel mahkemeye 
gönderilmesinin ardından ikinci yargılama süreci 2006 yılında sonuçlandırılmıştı. Ancak bu kez verilen kararın da bir 
imzanın sehven unutulmuş olması nedeniyle Yargıtay tarafından usulen bozulması üzerine yeniden yerel mahkemede 
yargılama süreci Aralık 2007'de başlamıştı. Yaklaşık 1 yıldır yapılan duruşmalara sanıkların getirilmemesi nedeniyle 
karar alınamaması kamuoyunda tepkiye yol açarken, EMO'nun ve Balıkçı ailesinin girişimleri sonucunda nihayet 28 
Kasım 2008 tarihinde yapılan duruşmada Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi karar açıklayabildi. Şanlıurfa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi, 2006 yılında verdiği Yargıtay'ın usulen bozduğu kararındaki cezaları aynen korudu. Böylece sanıklar Zeki 
Akkoyun, Yılmaz Çakmak ve Şeyhmus Taşan müebbet, Halim Şimşek ise 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum oldu. 
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