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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Özgür Tamer
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Geçtiğimiz ay ülke gündemine geçen yıl olduğu gibi orman yangınları ve sel felaketleri yeniden girdi. 

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin de küresel ölçekte etkileri ile daha sık karşılaştığımız bu 

dönemde, ülkemizdeki çarpık şehirleşme, denetimsizlik ve plansızlığın acı sonuçlarını yaşamaya devam 

ediyoruz. Erzincan İliç’deki altın madeni ekolojik bir felakete neden oldu. İliç’te yaşanan bu son olayla 

birlikte siyanürlü atıklar ve toprakta meydana gelen arsenik ve diğer ağır metal kirlenmesinin de devam 

ettiği belirtiliyor. Tüm Fırat nehri havzasının bu kirlilikten etkilendiği ve hidrojen siyanürün ortalama 2,5 

yıl havada asılı kalabilmesinin felaketin boyutlarını büyütebileceği ifade ediliyor. 

Ülkemizde özellikle madencilik ve enerji üretimi alanlarındaki uygulamalar öncelikle tarım, ormancılık 

ve hayvancılık ile geçimini sağlayan yöre halkı tarafından haklı kaygı ve tepki ile karşılanmaktadır. Bir 

üretim alanında zenginlik ya da değer yaratırken, bir başka alandaki üretim faaliyetini tehdit hatta yok 

edici bir yaklaşım kabul edilemez. Üretim faaliyetlerindeki her türden değişiklik ve yenilik kararı, bütüncül 

toplumsal ve ekolojik bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bölge halkını yurtlarından eden, toprağı, havayı ve 

suyu kirleten üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği mümkün değildir. Başta madenlerimiz ve enerji 

kaynaklarımız olmak üzere doğal kaynaklarımız, toplum yararına kamu tarafından işletilmeli, elde edilen 

gelir, yine kamu adına eşit olarak kamu alanında kullanılmalıdır. Emperyalist kirli ilişkiler ağı içindeki 

işletmecilerin doğayı daha fazla tahrip etmesinin önüne geçilmelidir.  

Havalarının ısınmasıyla birlikte suyla temasın söz konusu olduğu alanlarda elektrik kaynaklı ölümcül 

kaza haberleri de gelmeye başladı. Elektrikle avlanan yasadışı balıkçıların yol açtığı ölümlü kazalar ile 

ilgili haberler üzerine, kamuoyunun dikkatini havuzlardaki elektrik tesisatlarına çekmeye çalıştığımız bir 

basın açıklaması gerçekleştirdik. Denetim ve mevzuat eksiklerine dikkat çektiğimiz açıklamada, uluslararası 

standartlara uygun olarak havuzlardaki tüm elektriksel donanım ve cihazlar için doğrudan veya dolaylı 

temasa karşı koruma önlemleri alınması gerektiğine vurgu yaptık. Bakanlığın Odamızın girişimlerine 

rağmen 17 yıldır yönetmeliği ilgili standartta göre güncellenmediğine vurgu yaptığımız açıklamada, 

yurttaşlara, bina yöneticilerine, işletmecilere, hastane, yurt ve okul yönetimlerine ek önlem alma çağrısı 

yaparken, belediyeleri ise özellikle süs havuzlarına girilmemesi için acil önlem almaya davet ettik. 

Öte yandan yine geçtiğimiz ay ağırlıklı olarak ithal kaynak kullanan özel sektör santrallarına verilen 

yıllık kapasite teşviğine ilişkin de bir basın açıklaması düzenledik. Özel santrallara verilen yıllık kapasite 

teşviği ile aylık 230 Kwh’lık tüketim için konutlara kesilen 11,8 milyon faturanın ödenebileceğine dikkat 

çektiğimiz açıklamada, üretim yapmasa da bu şirketlere düzenli olarak kamu kaynağı aktarıldığına dikkat 

çekerek, Kamulaştırma İdaresi Başkanlığı’nın kurulması için çağrı yaptık. Yatırım için alım garantileriyle 

kamu kaynaklarının seferber edildiğine, santralların işletilmesi döneminde de şirketlerin sübvanse 

edildiğine dikkat çekerek, elektrik faturalarının altında ezilen, enerji maliyetlerinin artması nedeniyle tüm 

mal ve hizmetlere fahiş fiyatlarla ulaşmak zorunda kalan yurttaşlardan toplanan vergilerle oluşturulan 

kamu kaynaklarının bu şekilde kullanımına son verilmesi için çağrı yaptık.

Yaz aylarına girmemize ve tarımsal üretimin doğal olarak arttığı bir dönemde olmamıza rağmen, 

enflasyon oranlarındaki yükseliş devam ediyor. Son 20 yıldır ağırlaştırılarak uygulanan neo-liberal ekonomi 

politikalarının yarattığı tahribat, tarihin en kötü ekonomik koşullarını yarattı. Savaş koşullarında yaşayan 

ülkelerde bile karşımıza çıkmayan bu yıkım tablosu içinde mesleğimizi yürütmeye çabalıyoruz. Mesleği 

bilimin ışığında yürütülmesine olanak sağlayacak koşulların oluşması için mücadele eden örgütümüzün 

önerileri ve uyarıları, rant temelli günü birlik politikaları benimseyen yerel ve merkezi iktidarlar tarafından 

dikkate alınmamasının sonuçlarını ise tüm ülke olarak yaşıyoruz. TMMOB’u etkisizleştirmeye ve “vesayet” 

altına almaya yönelik politikaların da yürürlüğe sokulmaya çalışıldığı bu döneme rağmen, örgütümüz bir 

bütün olarak görevinin başındadır. Örgütümüzün etrafında kenetlenerek, emek ve bilimle kurulacak yeni 

bir toplumsal düzen için mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. 

Emek ve Bilimle Kalkınacağız


