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CHP’l� Sümer: “Avrupa’nın çöpü Adana’nın ver�ml�
topraklarına dökülüyor”

CHP Adana M�lletvek�l� Orhan Sümer, yurt dışından �thal ed�len

çöpler�n Adana’da bel�rl� noktalara dökülmes�n� ve zeh�rl� atıkların

çevreyle �nsan sağlığına olan zararlarını Mecl�s'�n gündem�ne taşıdı
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CHP'l� Orhan Sümer, “Dünyaca ünlü çevre örgütü Greenpeace, N�san

2021’dek� saha araştırmasında, çoğunluğu İng�ltere ve Avrupa B�rl�ğ�

ülkeler�nden �thal ed�len plast�k atıkların Adana’da yasa dışı olarak

çevreye döküldüğünü ve açıkta yakıldığını tesp�t etmes�n�n ardından

bölgedek� çöp döküm sahalarında yaptığı araştırma net�ces�nde “Atık

Oyunları / Ger� Dönüşümsüz Hayatlar” raporunu hazırladı.

Araştırma kapsamında Adana �l sınırları �ç�ndek� 5 farklı çöp döküm

sahasından alınan numuneler, özell�kle plast�k ve plast�ğ�n açıkta

yakılmasıyla �l�şk�lend�r�len çeş�tl� organ�k k�rlet�c�ler�n yanı sıra yüksek

kanserojenl�k sev�yes�ne sah�p 69 zeh�rl� k�myasal �çerd�ğ� tesp�t ed�ld�.

CHP'l� vek�l yaptığı açıklamada, "Adana g�b� göz bebeğ�m�z olan b�r kente

Avrupa’nın çöpünün dökülmes� b�r yana b�r de bunların yakılmasından

kaynaklı zeh�rl� atıkların meydana gelmes� asla kabul ed�leb�l�r değ�ld�r”

d�yerek tepk� gösterd�.

BEREKET SAÇAN TOPRAKLARA ZEHİRLİ KİMYASALLAR ATILIYOR

Sümer, “İng�ltere ve Alman hükümetler�n�n hem OECD hem de OECD

üyes� olmayan ülkelere plast�k atık göndermeye devam etmes�,

Türk�ye’de tesp�t ed�len yasa dışı boşaltma ve açık yakma faal�yetler�n�n

gelecekte de devam edeceğ� olması end�şe yaratıyor. Plast�k atık �hracatı

yasaklanmalıdır. Bu uluslararası çevre mevzuatının temel �lkeler�nden

olan “�ht�yatlılık �lkes�”n�n b�r gereğ�d�r. Bu duruma göz yuman �kt�darın

tavrı asla kabul ed�leb�l�r değ�ld�r. Bereket saçan topraklara zeh�rl�

k�myasalların atılması sonrasında amaçlanan ned�r. Yüz yıllardır tarım

�ç�n en ver�ml� havzaya sah�p topraklar bu g�d�şle yok olacak” ded�.

"İTHAL ETMEDİĞİMİZ BİR ÇÖP KALMIŞTI"

Sümer, “Özell�kle tarımsal kalkınmada, g�rd� mal�yetler�n�n düşürülerek,

�hracatın artmasından yana olduğumuzu, bu durumun Türk�ye’n�n

kalkınmasının en öneml� kr�ter� olduğunu defalarca d�le get�rd�k. Türk�ye

�thal eden değ�l �hraç eden ülke olmak zorundadır Bu anlayışın hak�m
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�thal eden değ�l �hraç eden ülke olmak zorundadır. Bu anlayışın hak�m

olması gerek�rken çöp �thal ed�yoruz. Her üründe �thalatı savunan b�r

�kt�dar varken çöp �thal eden ülke olduğumuz görmek ne yazık k�

şaşırtmıyor” �fadeler�n� kullandı.
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