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salgın koşullarında temel sosyal desteklerden de yoksun kalarak, gelirini, işini kaybetmesinin gölgesinde
kutladığımızı yıl dönümünde, ülkemizin temel sorunlarını tartıştığımız bir söyleşi de gerçekleştirdik. Ayrıca
hazırlık çalışmalarını Enerji Komisyonumuzun üstlendiği, TMMOB’ye bağlı Odalarının yanı sıra İzmir Tabip
Odası ve İzmir Barosu’nun katkılarıyla, İzmir Bölgesi Enerji Forumu’nun altıncısını da düzenledik. Disiplinler
arası ortak çalışmanın ürünü olan etkinlikte, bölgemizdeki enerji sorunlarının yanı sıra enerji üretiminin
çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini irdeledik. Emeği geçen üyelerimize, konuşmacılara ve katılımcılara
çok teşekkür ederiz. Aşılanma oranındaki artışla birlikte salgının sona ermesi dileyerek, yüz yüze katılım
sağlayabileceğimiz etkinlikler düzenleyebilme umuduyla, Şubemizin 53. yaşının bir kez daha kutluyoruz.
1 Temmuz itibariyle salgın kapsamındaki sınırlı destek mekanizmaları sonlandırılırken, “varlık barışı”
kapsamında çoğu kirli ilişkilere bulaşmış uluslararası sermayeye sağlanan kolaylıklar ise altı aylığına
uzatıldı. Ülke gündeminden düşmeyen mafyatik, kara para rantına dayalı iddiaların soruşturma konusu bile
yapılmadığı bu ortamda, “aklanmak” üzere ülkemize getirilecek para için ek yasal süre verilmiş oldu. Bir
kesimin yaşadığı pırıltı hayatlar, özel jetler ve yatlarla gerçekleştirilen geziler, lüks ve şatafat görüntüleri
sosyal medyaya akarken, söz konusu paranın kaynağının başta ihaleler olmak üzere kamu kaynakları olduğu
bugün daha net görülmektedir. Mafya üyelerinin birbirini suçlarken ortaya saçtıkları ve soruşturulması
gereken iddialar kapsamında, suç örgütlerinin aylığa bağladığı “gazeteciler” hatta “milletvekilleri” olduğu bile
en yetkili ağızlardan ifade edilmektedir. İddialar arasında yer alan uyuşturucu ticareti ve kara para aklama
trafiği gibi uluslararası konuların başka ülkeler tarafından soruşturulacağı aşikarken, ülkemizde iddiaların
medyaya yansımasına bile engel olunmaktadır.
Kalkınmada kullanmamız gereken sınırlı kaynağının, uluslararası sermaye tarafından uzun vadede
finanse edilen alım, geçiş, yolcu hatta hasta garantili projelerde çarçur edildiği bu dönemde; İstanbul Kanalı
da benzer usullerle hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Hazine garantisi veya verilen kamu hizmetinin tekel
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olmasının sağladığı gelir garantisini kullanarak alınan döviz bazlı kredilerin nasıl ödeneceği soru işareti
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olarak durmaktadır. Örneğin enerji sektörünün dış borcu bugün çoğu şirketi iflas çizgisine yakın bir noktada
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tutmaktadır. Sürdürülemez noktaya gelen bu ekonomik modeli ve içleri boşalmış şirketleri yaşatmak için
verdikleri kamu hizmetine sürekli zam yapmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu aşamada yurttaştan daha fazla
kaynağı alıp, şirketlere dolayısıyla borçlu oldukları uluslararası finans kuruluşlarına aktarılmaya çalışıyorlar.
Bu modelde döviz bazlı dış borç ve maliyetler, ülke içindeki mal ve hizmetlere kur farkının yansıtılmasını
zorunlu hale getirmektedir. Şirketlerin gelirlerinin döviz bazlı olarak sabit tutulmaya mümkünse artırılmaya
çalışıldığı bu dönemde, Türk Lirası ile sürekli azalan bir gelir elde eden yurttaşlar ise zamların altında daha
fazla ezilmektedir. Dönemsel sıcak para girişini sağlamak için ülke geleceğine ipotek koyan bu ekonomik
anlayışın sonuna gelmiştir. Bu ay yapılan fahiş oranlardaki elektrik ve doğalgaz zamlarının da enflasyon ve
genel ekonomi üzerinde uzun vadeli yıkıcı sonuçları olacaktır.
Ne yazık ki, ekonomik sorunlar gibi toplumsal ve sosyal problemlerde büyüyerek sürmektedir. Toplumun
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kutuplaştırılmasına dayanarak varlığını sürdürmeye çalışan iktidarın yasal bir siyasi parti olan Halkların
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Demokratik Partisi’ne (HDP), parti milletvekili ve üyelerine yönelik düşmanlaştırıcı söylemleri ne yazık ki
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barış içinde yaşama istek ve talebimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Böylesi saldırıların ilk olmadığını acı bir
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karşılık buldu. HDP İzmir İl Binası’na yapılan saldırıda Deniz Polat hayatını kaybetti. Toplum olarak bir arada
şekilde biliyoruz. İstismar ve taciz haberlerinin eksik olmadığı ülkemizde, kadınlarımız İstanbul Sözleşmesi’nin
yaşatmak üzere alanlara ve meydanlara çıktı. Umut ışığı yaratan kadın hareketini selamlarken, çocukların
istismar edilmedi, kamuoyunda “Elmalı Davası” olarak bilenen vakanın bu karanlığının son örneği olmasını
diliyoruz.
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