Dünyan›n Gelece¤i ‹çin
Çevre ve Çocuk

Çevre ile ilgili problemlerin, yol açtığı sonuçlarla geniş
bir alanı hatta tüm dünyayı etkilediği ve etkisinin yıllarca
sürdürdüğü bilinmektedir.
''Dünyanın geleceği için çevreye ve çocuklara muhakkak
sahip çıkmalıyız. Bunlara sahip çıkmazsak kendi
geleceğimizi yok etmiş oluruz”
İnsanlığın; sosyal ve fizyolojik bağlamda çevresiyle
varolduğunu, “insan olabilme” yetisi ve erdeminin
çevresiyle mümkün ve bu yönde eyledikleriyle de gerçek
kıldığını anımsarsak, çevreye dair gerçekleştirilen her türlü
bilimsel, düşünsel ve ticari çalışmanın etik bir değer
taşıdığını söyleyebiliriz.
Çocuklara çevre eğitiminin iyi verilmesi gerekiyor.
Almanya'da çöpler ayrı toplanıyor. Bu hale getirmek için
on beş sene uğraşmışlar. Bu bilincin oluşması bir günde
olmuyor, bir kültür meselesi ve zaman istiyor. Biz istiyoruz
ki, kanunları, yönetmelikleri çıkartalım ve ertesi günde
hemen uygulayalım. Böyle bir şey yok. Her bir vatandaşın
elindeki çöpü dışarı atarken düşünmesi, suyu israf etmemesi
gerektiğini vs. düşünmesi gerekiyor. Bunları çocuklara
öncelikle öğretmemiz lazım. Bir proje kapsamında
okullarda resim, fotoğraf ve Eskişehir'in sorunlarına
çözümler beklediğimiz proje yarışmaları organize
edilmelidir. Çocukları çevre konusunda bilgilendirmeye
çalışmalıyız. Görev öncelikle ailelere düşüyor. Okuldaki
öğretmenlere ve tabi ki yöneticilere de ciddi görevler
düşüyor.
Çok eskiden, göçmen kuşlar ve posta güvercinlerinin
dinleneceği, yemleneceği yer olarak yapılmış Yıldız Teknik
Üniversitesi' nin bahçesinde KOSGEB binası vardır.
Dünyanın en güzel kervansarayıdır ve bir vakıf eseridir.
Böyle çevreci bir geçmişimiz olmasına rağmen şimdi
başkalarından çevre dersi almamıza ihtiyacımız olmamalı.

Dünyanın geleceği için çevreye ve çocuklarımıza muhakkak
sahip çıkmalıyız. Bunlara sahip çıkmaksak, kendi
geleceğimizi yok etmiş oluruz. Hepimizin de taşın altına
elimizi sokmamız gerekiyor.
AB'ye girme süreci içerisinde, en çok yatırımı yapmamız
gereken konu çevre konusudur. 10 milyon nüfuslu
Macaristan AB'ye girerken çevre uyumu için 10 milyar
Avro para harcadı, harcamaya da devam ediyor. Bunun
yüzde 30'nu belediyeler, yüzde 30'nu vatandaş yüzde 30'nu
devlet karşılıyor ve yüzde 10'nu da AB fonlarından alınıyor.
Yani Macaristan'da kişi başına bin Avro düşüyor.Türkiye'de
70 milyon nüfus var, bu da 70 milyar Avro'ya denk gelir.
Dolayısıyla her doğan çocuk bin Avro'luk bir çevre
yatırımıyla doğuyor.
Genel anlamda baktığımız zaman bir ülkede çevre
meselesinin kökten halledilebilmesi için öncelikle milli
gelirin artması gerekiyor. Milli gelir artmadığı zaman çevre
problemlerini çözmeniz çok zor. İkincisi kültür ve eğitim
seviyesinin de yüksek olması lazım.Tabii ki bilgi ve
teknolojilerin, ve denetimlerin de iyi olması gerekiyor. Bu
dörtlü oluşturulmazsa çevre problemini çözmeniz çok zor.
Mesela bir fabrika sahibi ben suyumu dereye deşarj
ediyorum,suyu kirletiyorum, isterseniz beni kapatın diyor.
Fakat o fabrikada 2 bin kişi çalışıyor. 2 bin kişi sokağa
çıktığı zaman başka bir potansiyel problem ortaya çıkıyor.
Çevre meselelerini şimdiden bizler çözemezsek, AB gelip
bize uyum çerçevesinde daha çok baskı yapacak ve
çözdürecek. Buradan mal satın alırken fabrikada çalışan
işçinin sağlığına dikkat edecek, fabrikanın arıtma tesisi
olup olmadığına bakacak, filtresi var mı gibi konulara
dikkat edecek. Malı sonrasında alacak. Çevre konusunda
yatırım yapan bir firma ile yapmayan firma arasında da
haksız rekabet oluşuyor. Onun için denetleme yapılması
gerektiği çok önemlidir.
Yani hem gelişelim, belli yerlere gelelim ama bunu
sürdürülebilir bir hale getirelim, hem de çevreyi
kirletmeyelim. Bunun adına biz sürdürebilir kalkınma
diyoruz. Bunu başarabilirsek temiz ve kullanılabilir bir
çevre için bir şeyler yaptığımızı söyleyebiliriz.
Çözümde görev almayanlar,
problemin bir parças› olmaya devam edeceklerdir.
MMO Eflkiflehir fiubesi
Çevre Komisyonu

KAYNAKLAR:
Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İnternet Sitesi
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Gündem

Temmuz - A¤ustos 2007
1 Temmuz :
Son 4 yılda Türkiye'ye giren sıcak para gelişmiş
ülkelerde 25-30 yılda elde edemeyeceği kadar getiri
sağladı
Ümraniye'de bulunan el bombaları ile ilgili
operasyon çerçevesinde, Eskişehir'de patlayıcı
maddelerle yakalanan emekli Binbaşı Fikret E.'de
tutuklandı.
Danıştay saldırısında adı geçen Vatansever
Kuvvetler Güçbirliği Hareketi'ne (VSKGBH) çete
soruşturması başlatıldı.
2 Temmuz :
Eğitim Emekçileri Derneği üyesi öğretmenler ve
öğretmen adayları KPSS'yi protesto ederek, fakülteden
mezun olan tüm öğretmenlerin kadrolu istihdam edilmesini talep ettiler.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan asayiş
raporuna göre, geçen yıl mala karşı suçlar yüzde 50yüzde 170; şahsa karşı suçlarda yüzde 26-yüzde 160
oranında arttı
2006 yılında bir önceki yıla göre Türkiye'nin enerji
tüketimi yüzde 6.1, dünyada ise yüzde 2.4 arttı.
3 Temmuz :
Sivas katliamında ölenler anıldı. Binlerce kişi, dün
Sivas'ta, 35 kişinin öldüğü Madımak Oteli'nin önünde
toplandı.14 yıl önce insanların diri diri yakıldığı
Madımak Oteli'nin önünde, bu defa barış ve kardeşlik
mesajları yankılandı
(TÜİK), bu yılın birinci üç aylık dönemine ilişkin
büyüme hızını yüzde 6.7 olarak açıkladı.
4 Temmuz :
Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi üyesi
12 kişi çete iddiasıyla tutuklandı.
Enflasyon rakamları bu yıl ilk kez düşüş gösterdi.
Tüketici fiyatları yüzde 0.24, üretici ise yüzde 0.11
azaldı. Yıllık enflasyon üreticide 2.89'a indi.
'Haksız mal edinmek'ten iki buçuk yıla mahkûm
eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral İhlami Erdil
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cezaevine girdi.
Kenelerle sessiz sedasız yayılan kırım kongo
kanamalı ateşi 1327 kişiye bulaştı, 71 kişiyi öldürdü.
Fransa'nın Ruanda'da 1994 yılında gerçekleştirilen
Ruanda Soykırımı'na destek verdiği yeni ortaya çıkan
Fransız gizli belgelerince ispatlandı.
5 Temmuz :
Üçüncü kez ihaleye çıkarılan Petkim'in yüzde 51
hissesi 2 milyar 50 milyon dolara TransCentralAsia
Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu'na satıldı.
Petrol-İş , Petkim ihalesinin soru işaretleri ile dolu
olduğunu belirterek, “Masadakiler bile konsorsiyumdaki firmaları tam olarak ifade edemediler” dedi.
Petrol-İş, ihale için iptal davası açacak.
'Vatanseverler çetesi'nde “Bir numara” diye
adlandırılan liderin emekli paşa olduğu haberleri üzerine
Genelkurmay Başsavcılığı devreye girdi, dosyayı istedi.
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye konulu raporunda,
polisin ve jandarmanın işkence yaptığını, kötü
muamelede bulunduğunu ve cinayet işlediğini iddia
etti.
7 Temmuz :
TMMOB'a bağlı Jeoloji, Kimya ve Metalurji
Mühendisleri Odaları, Petrol-İş, Dev Maden-Sen ve
Türkiye Maden İşçileri Sendikaları, KESK'e bağlı
ESM ile Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi
(KİGEM), bor madenlerinin özelleştirilmesine karşı
bir platform kurdu.
Filistin'de Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nde
binlerce Filistinli gösteri yaparak, Hamas ile El Fetih'e
'Birlik istiyoruz!' dedi
8 Temmuz :
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma
Enstitüsü'nün, 2 bin derecede imhası gereken zirai ilaç
atıklarını, Beypazarı ve Ayaş gibi ilçelerde toprağa
gömdüğü ve kanalizasyon sistemine verdiği iddia
edildi.
Bodrum'da Torba Yolu'nda başlayan yangın

büyüyerek 2 bin futbol sahası kadar alanı kül etti
Irak'ın kuzeyinde Şii Türkmen köyü Emirli'de
bombalı saldırı 100'ün üzerinde can aldı, 250 kişi de
yaralandı. İki Şii Kürt köyünde ise 48 ölü var.
9 Temmuz :
İzmir'de 4 ayrı bölgede birden orman yangını çıktı.
Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınının yerleşim
yerlerine sıçraması üzerine ise bir köy boşaltıldı.
Polis kayıtlarına göre kadına yönelik şiddette bir
önceki yıla göre yüzde 76 oranında artış oldu.
10 Temmuz :
OKS'de Eskişehir 3. oldu. 27 bin öğrenci sıfır çekti.
11 Temmuz :
Çeşitli medya kuruyuşlarından atılan basın
emekçilerine destek amacıyla dün Türkiye Gazeteciler
Sendikası (TGS) tarafından bir eylem düzenlendi.
13 Temmuz :
Tüketici Hakları Derneği (THD) dün
özelleştirmelere son verilmesi ve özelleştirilen kamu
kurumlarının yeniden kamulaştırılması için eylem
yaptı.
ÖSS sonuçları açıklandı. 27 aday birinci olurken,
sıfır çekenlerin sayısı 47 bine çıktı. Eskişehir sayısal
puanda 3. oldu. En başarısız iller yine aynı : Hakkari,
Şırnak ve Ardahan.
14 Temmuz :
Sağlıkta harcamanın yüzde 42'si ilaca gidiyor, oysa
bu oran dışarıda yüzde 20
15 Temmuz :
Ankara Ticaret Odası (ATO) raporuna göre, 1989
ile 2006 yılları arasında 3 milyon genç iş gücünün
dışına çıktı. Rapor, 1989 yıllında genç işsizlerin oranı
16,6 iken bu rakamın 2006 yıllında 18.7'ye ulaştığını
ortaya koydu.
Bakan Pepe'nin 'Yanan orman başka amaçla
kullanılmaz, ağaçlandırılır' sözüne rağmen Kuşadası'nda
yanan orman madene tahsis edildi. Tahsiste ÇED raporu
bile istenmedi
16 Temmuz :
Eskişehir'de evleri teslim edilmeyen Sıraevler toplu
konut projesi hak sahipleri, TOKİ'yi protesto etti.

Bodrum ve Milas'ta dört noktada aynı anda çıkan
yangın yüzünden 250 hektar orman yandı.

Beyoğlu'nda pavyonlara baskın yapılacağını haber
verdiği gerekçesiyle üç savcı, iki hâkim ve iki zabıt
kâtibi hakkında inceleme başlatıldı.
İsrail, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı 'desteklemek'
için af ilan etti. Karar üzerine bazı El Fetih gerillaları
silah bırakmaya başladı.
17 Temmuz :

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin İran'la
yaptığı doğal gaz anlaşmasına karşı olduğunu duyurdu.

İki hafta sonu üst üste yanan Bodrum'da Dünyanın
koruma altındaki en büyük Halep çamı ormanında 150
yaşındaki 80 bin ağaç yandı.

ODTÜ'lüler, altı voltluk batarya, sofra tuzu,
kloroform, su, çözücü ve iki çelik çubukla, pahalı
sanayi elması elde etmeyi başardı.
Kerkük'te KYB ofisi ile bir otobüs durağına
düzenlenen iki intihar saldırısında en az 80 ölü, 180'den
fazla yaralı var. Yaralıların çoğu kadın ve çocuk.
18 Temmuz :

Ülker ile Boydak'ların ortak olduğu Türkiye Finans
Katılım Bankası'nın yüzde 60'ı 1.08 milyar dolara
Ortadoğu'nun en büyük bankası Suudi Arap NCB'ye
satılıyor.
20 Temmuz :

Irak'a ihraç edilen ilaçların bozuk çıktığı iddiası
üzerine Irak'ın Türkiye'ye nota vermesi iki ülke arasında
bu kez de küçük çaplı “ilaç krizi” yarattı.
23 Temmuz :

Seçim sonuçları : AKP % 46,7, CHP % 20,9, MHP
%14,3. Bağımsızlar 26 milletvekili ile Meclis'te.
26 Temmuz:

Mersin ve Batman'ı sarsan yolsuzluk operasyonları:
31'i kamudan, 84 gözaltı
27 Temmuz :

Çanakkale ve Muğla'da yaklaşık bir ay ara ile
Mercedes 0403 SHD model otobüslerin yanması “araçların yanlış tasarlandığı ve faciaya davetiye çıkardığı”
tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.
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29 Temmuz :
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek, kente 1 Ağustos tarihinden itibaren iki gün
su verip iki gün vermeyeceklerini açıkladı.
30 Temmuz :
Greenpeace'in yaptığı bir araştırma, dünyanın en
kirli denizinin Akdeniz olduğunu ortaya çıkardı
Mersin'de başlatılan ihale yolsuzluğu soruşturmasında Bayındırlık ve İskân Müdürü ile İl Genel
Meclisi Başkanının da aralarında bulunduğu 15 kişi
hakkında daha tutuklama kararı çıktı. Soruşturmada
tutuklu sayısı 42'ye yükseldi.
ABD'nin Irak'ı “yumuşak bölünme planı”yla;
“Kürdistan, Şiistan ve Sünniistan” olarak üçe bölmeyi
planladığı belirtiliyor
Suudi Arabistan'la 20 milyar dolarlık silah
anlaşmasına varan ABD, İsrail'e de 30 milyar dolarlık
askeri yardım yapma kararı aldı
31 Temmuz :
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü düzenlediği
operasyonda Vatansever Kuvvetler Güçbirliği Hareketi
Derneği yöneticisi ve üyelerinin aralarında bulunduğu
15 kişiyi çete iddiasıyla gözaltına aldı.
26.5 milyonluk Irak nüfusunun üçte biri, yani 8
milyonu çok acil yardıma muhtaç durumda. 4 milyon
Iraklı düzenli aç kalırken, yetersiz beslenen çocukların
oranı yüzde 30'a yaklaştı
1 A¤ustos :
AİHM, temmuz ayında iş yaşamı, sağlık ve
cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere
19 ayrı davadan Türkiye'ye toplam 106 bin 115 Avro
tazminata mahkum etti.
Çerkezköy'deki Deva İlaç'ın arazisi ihbar üzerine
kepçelerle kazıldı ve toprağa gömülü 72 varil bulundu.
2 A¤ustos :
Türkiye'de en büyük tehlikeli atık imha tesisi
İZAYDAŞ kapasitesinin dolduğunu açıkladı. Bu
durumda günde 550 ton tehlikeli atığın nereye gittiği
bir muamma.
3 A¤ustos :
Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği
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verileri : Kız çocuklarının yüzde 25'i, erkek çocukların
ise yüzde 15'i cinsel istismara uğruyor. İstismarcıların
yüzde 75'i evdeki aile bireyleri. Ailelerin yüzde 40'ı
çocuklarını fiziksel, yüzde 72'si duygusal yönden
istismar ediyor.
4 A¤ustos :
Enflasyonda 37 yılın rekoru kırıldı. Temmuzda
TÜFE yüzde 0.73 geriledi, ÜFE yüzde 0.06 arttı. Yıllık
bazda TÜFE yüzde 6.90'la 1970 yılından bu yana en
düşük düzeye geriledi
5 A¤ustos :
ODTÜ Teknokent, yıllık 250 milyon dolara ulaşan
cirosuyla dünyadaki teknoparklar içinde yüzde 25'lik
dilimde
6 A¤ustos :
Eskişehir'de “3. Sac Ayağı” adıyla düzenlenen
operasyonda, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya
ülkü ocakları başkanlarının da aralarında bulunduğu
6 kişi, silahlı çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları
iddiasıyla gözaltına alındı.
7 A¤ustos :
Türk Hava Yolları'nda 4 gün sürecek olan grev
oylaması başladı.
Suriye sınırında açılan 21 kuyudan günde 2 bin
400 varil petrol çıkıyor. TPAO yetkilileri, mayınlar
temizlenirse kuyuların çoğaltılacağını söylüyor.
8 A¤ustos :
Fındık işçilerini taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı.
Kazadan kurtulan olmadı. 9'u çocuk 24 ölü.
9 A¤ustos :
Güney Asya'da Muson Yağmurları'nın yol açtığı
sellerde ölü sayısı 1500'ü aştı.
10 A¤ustos :
Türk Hava Yolları'nda grev oylaması sonuçlandı:
İşçiler, THY'de greve 'Evet' dedi
Meclis'in yeni başkanı AKP'den Köksal Toptan
Ankara'daki su kesintileri tehlikeli boyutlarda.
Hastaneler ameliyat yapamaz, yeni hasta kabul edemez
duruma geldi.
Adıyaman ve İzmir'de mevsimlik tarım işçilerini
taşıyan araçların kaza yapması sonucu 52 kişi yaralandı

12 A¤ustos :
Kırıkkale-Kayseri karayolundaki trafik kazasında
22 tarım işçisi yaralandı.
Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda
Rusya'yı 3-1 yenen Yıldız Kızlar tarihinde ilk defa
finale yükseldi.
13 A¤ustos :
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda
(SHÇEK) kalan çocukların yüzde 71.6'sı, aileleri
“ekonomik ve sosyal yoksunluk” yaşadığı için koruma
altına alınıyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili Köyü'nde
yürütülen altın arama çalışmaları, bölgedeki 23 köyün
yararlandığı suyu zehirledi.
14 A¤ustos :
Newsweek, dünyanın en kaliteli 500 üniversitesini
seçti. Listeye Türkiye'den İstanbul, Sabancı, İTÜ,
Bilkent ve Çukurova girdi.
15 A¤ustos :
TEMA, nehirlerin özelleştirilmesinin Anayasa'ya
aykırı olduğuna dikkat çekti. TEMA, suyun hayati bir
ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak suyun ticari bir mal
olarak görülmemesini istedi.
İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, bütün
dünyanın Somali'de savaşan tarafların işlediği savaş
suçlarını görmezden geldiğini belirtti.
16 A¤ustos :
İzmir Sağlık Platformu, geçilen aile hekimliği
uygulaması nedeniyle halkın sağlığının tehlikede
olduğunu açıkladı.
Manisa'da pazar gününden bu yana çıkan 5'inci
yangında iki kentin arasında kalan kızılçam ormanları
yandı.
17 A¤ustos :
ABD'de başlayan kriz dünyayı sarstı. Türkiye'de
zarar büyük: Yabancılar 2.5 milyar dolar aldı, dolar
1.389 YTL oldu, borsa 3 bin 240 puan düştü.
Kuzey Irak'ta Yezidi azınlığa yönelik düzenlenen
intihar saldırılarında en az 200 kişi hayatını kaybetti.
Peru'da 7.9 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı
500'ü aştı.

19 A¤ustos :

Şanlıurfa'da 31 tarım işçisini taşıyan kamyonet ile
bir kamyon çarpıştı. 16 işçi yaşamını yitirdi.
21 A¤ustos :

Geçen yıl yüzde 9 düşen alkollü içecek pazarı, bu
yılın ilk altı ayında yüzde 35 büyüdü.
22 A¤ustos :

ABD işgali altındaki Irak'ta son dönemlerin en
büyük Amerikan karşıtı gösterisi düzenlendi. Iraklı
Şiilerin başını çektiği binlerce kişi, ABD işgalini
lanetledi.
23 A¤ustos :

Çapa Tıp Fakültesi'nin Halkalı'ya taşınmak
istenmesine sağlık emekçileri tepki gösterdi.

Mısır ile Filistin sınırında bir yıldan fazla süre
Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere bekletilen yaklaşık
80 ton tıbbi yardımın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
25 A¤ustos :

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF),
Ankaralılara taşeron şirketler eliyle pahalı su satıldığı
iddiasıyla, Melih Gökçek, ASKİ Genel Müdürü, ANFA
ve Derya şirketleri sahipleri hakkında suç duyurusunda
bulundu.
26 A¤ustos :

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda art arda çıkan
ve rüzgâr nedeniyle kısa sürede yayılan yangınlar en
az 51 kişinin ölümüne, sayısız ağaç, ev ve aracın kül
olmasına neden oldu.
28 A¤ustos :

THY ile THY Teknik AŞ'de grev aşamasına gelen
sözleşme görüşmeleri, son anda anlaşmayla sonuçlandı.
29 A¤ustos :

Türk-İş dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 628
YTL ve yoksulluk sınırının 2 bin 44 YTL olduğunu
açıkladı.
30 A¤ustos :

60. Hükümet kuruldu.

Hükümet, kamu emekçilerine 2008 yılı için yüzde
2 artı 2 önerdi.
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