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Çevre Komisyonu Başkanı
Ahmet Münir Erkal:

Kimse Kestiremiyor"
"Aslında çevreyi sadece doğal çevre olarak
algılamak yanlış. Bunun yanında tarihi ve
kültürel çevre, kentsel çevre, görsel çevre var.
Bir Süleymaniye'nin silueti bizim kültür
dünyamızda inanılmaz derecede etki oluştu
rur. Akdeniz'de gurubu ya da Ağrı Dağı 'nda,
Kaçkar Dağları'nda, Erciyes'teki o muhteşem
kar görüntüleri, Van Gölü'nün, Menderes
havzalarının, Fırat ve Dicle'nin güzelliği...
Bunların hepsi bizim için vazgeçilmez değer
lerdir. "

• Hasan YILMAZ
Bu kış çok az kar yağdı ve alıştığımız soğuklar olmadı. Kışın en
soğuk günleri zemheri hiç yaşanmadı. Havaların ısındığına işaret
olan cemre de düşmedi. Beklediğimiz, alıştığımız iklim şartları
nın değiştiğine ilişkin alametler belirdi. Beliren bu alametlerin ne
anlama geldiği de B M Çevre Raporunda açıklandı. Raporda küre
sel anlamda bir ısınmayla karşı karşıya olduğumuza dikkat ç e k i l 
di. Konu küresel ısınma ve onu tetikleyen çevre kirliliği olunca
biz de Meclis Bülteni adına T B M M Çevre Komisyonu Başkanı ve
Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ile konuştuk.

Saym Erkal, Türkiye'de genel anlamda bir kirlilik
söz konusu mu? Hep çevre kirliliğinden söz edili
yor. Hatta çevre kirliliğine katkısının artışı en
yüksek olarak Türkiye gösteriliyor. Bu anlamda
Türkiye küresel kirliliğe katkı yapan bir ülke mi?
Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Dolayısıyla kirliliği en yüksek
oranda artıran bir ülke olduğu söyle
nemez. Kirliliği en fazla artıdan temel
faktörlerden biri sanayi üretimidir.
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Mesela dünyadaki emisyon gazlarının yüzde 2 5 - 3 0 ' u n u Amerika
tek başına çıkarıyor. Ama Amerika'nın nüfusu, t ü m dünyanın yüz
de 4 ' ü . Yani ciddi rakamlar ve o yüzden Kyoto'yu da imzalamı
yor. Türkiye, çevre bilincinin oturmadığı ülkelerden biri. 10 sene
dir Meclis'te bekleyen Çevre Kanunu, bizim dönemimizde çıktı.
Şu son zamanlara kadar bir çok şehrin ve organize sanayi b ö l g e 
lerinin atık su arıtması tesisi yoktu. Dünya Sağlık Örgütü'nün
2001 yılı raporlarına göre her dört dakikada bir çocuk kirli su
kurbanı oluyor. Çevre konusu sınırları aşan bir değer. Bugün Er
menistan'daki Messamar Nükleer Santralında daha önce Çernobil'de olduğu gibi bir sıkıntı olsa, bizim Doğu Anadolu Bölgemiz
etkilenecek. Yani bütün bir bölgeyi etkiliyor. Çernobil'deki patla
ma biliyorsunuz bütün Karadeniz sahil kesimini etkiledi. Bugün
Tuna Nehri'ndeki kirlilik bütün Karadeniz'i etkiliyor. Çevre prob
lemleri, Küresel bir tehdit haline gelmiş. Küresel bir çöküşe gitti
ğimiz, küresel bir yokoluşa gittiğimiz iddia ediliyor. Biliyorsunuz
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2 5 0 0 b i l i m adamı tarafından hazırla
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nan B M Çevre Raporu açıklandı. Bu
seneki Davos Zirvesi'nin iki temel k o -

