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Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü tarafından, güneşleme süresi ve güneşten ge
len radyasyon ölçümlerinin yapıldığını biliyoruz. Bu konuda, Genel Müdürlük üç Enerji Ba
kanlığının işbirliği yapması gerekir diye düşünüyor; ayrıca, tarım üreticisinin, kurakjık ve su
suzluk; don ve dolu gibi olaylarda, Genel Müdürlüğün, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
ile kollektif bir çalışma içinde olması gerekir diye düşünüyoruz.
Yurdumuzda son derece önemli bir yer kaplayan, bir ulusal servet olan ormanlarımızın
muhtemel yangınlara karşı korunmasında alınacak önlemlerin ciddiliği, tartışma konusu ol
mamalıdır. Ormanlarımızın korunmasında, yangınların oluşması ihtimalinin fazlaca olduğu
mevsimlerde, orman yangın tahminlerinin hazırlanması ve bu tahminlerin tüm ülkeye tek bir
kanaldan duyurulması gerekmektedir. Elbette, bu görev de hakkınca yapılamadığı içindir ki,
özellikle yaz mevsiminde, ulusal servet olan ormanlarımız, yangınlarla ziyan olup gitmektedir.
Son yıllarda, önemli kentlerimizdeki hava kirliliğinin büyük boyutlara ulaştığını biliyo
ruz. Düzensiz yerleşmeye endüstrileşme nedeniyle, hava kirliliğinin giderek artacağını; kirlilik
meselesi göz önüne alınmadan hazırlanan planların, yapılacak ölçümlere göre değiştirilmesi
ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Her gün gazete manşetlerinde, "İstanbul güç soluk aldı. Bir zamanlar yeşildi; Kocaeli,
tehlike sınırının iki katını aştı. Erzurum'da kirlilik, tehlike sınırını aştı" gibi haberlere sıkça
rastlar olduk.
Hava kirliliğinin böylesine tehlikeli boyutlara ulaştığı günümüzde, konuyla yalnızca Çev
re Genel Müdürlüğünün ilgilenmesinin çözüm olmayacağı, Meteoroloji tşleri Genel Müdürlü
ğünün de konuya sahip çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmek istiyorum.
önümüzdeki 21 inci Yüzyılda artık, yeni projelerle halkın karşısına çıkmanın gereğini;
örneğin, birinci derecede deprem bölgesi ve kırık fay hattı üzerinde olan bölgelerin tehlikesini
ciddî bir şekilde ve üzerinde durarak halka anlatmanın zorunluluğunu; yerleşim alanlarını, me
teorolojik tehlike göstermeyen alanlara kaydırmak zorunda olduğumuzu, bunun da bir insan
lık görevi olduğunu belirtmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, sözlerimi toparlarken, bir konuda cevap vermek istiyorum.\Meteo
roloji bütçesiyle belediyelerin ne ilgisinin olduğunu, hele hele 26 Mart Yerel Seçimleriyle ilgisi
nin ne olduğu son derece merak konusudur diyorum; ama değerli arkadaşım Sayın Orhon eğer
26 martla ilgili olarak SHP'den bir cevap bekliyorsa, bunun cevabı: Yüce Türk halkının unu
tulmaz bir şamar olarak 26 Martta ANAP'a attığı ve bu şamarın devam ettiğidir.
1937 yılında teşkilat kanununa kavuşturulan ve bugünlere, bir şeyler yapabilme iddiasıyla
gelen, bazı ciddî çalışmalarını yadsıyamayacağımız Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlü
ğü bütçesinin, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum; ama bu bütçeyle aydınlığa çıkılama
yacağının bilinciyle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir.
Hükümet.adına Devlet Bakanı Sayın Ercüment Konukman, buyurun Sayın Konukman.
(ANAP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; grupları adına konuşan sayın milletvekillerine huzurunuzda teşekkür ede
rek sözlerime başlamak istiyorum. Çok değerli katkılarda, yapıcı birtakım tekliflerde bulun
dular; bunları değerlendirmeye çalışacağız.
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