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ve yapısını yapacağı yeri de mutlaka bilmek durumunda olacaktır; dolayısıyla, fabrikalarımızdan
veya yöremizde oluşacak diğer kuruluşların yapacağı inşaatlardan dolayı da, yöremizin topraklan
heba olmayacaktır. Bunun için, biz, Trakya'nın bir master planı yapılsın, sanayi bölgesi tespit edil
sin, tarım arazileri belirlensin, yeşil alanlar tespit edilsin, ormanlık alanları belirlensin ve dolayısıy
la, bu bölgelerde, önce altyapı yapılsın, fabrikalarımız da bu altyapısı yapılmış sanayi bölgelerimi
zin üzerlerine kurulsun, insanlarımız fabrika için ne yapacağını bilsin ve tarım arazileri heba olma
sın, otlaklarımız heba olmasın, derelerimizden zehir akmasın diyoruz. Bunun için, ilgili bakanlık
larımıza buradan çağrı yapıyoruz ve diyoruz ki: Özellikle Çevre Bakanımız Sayın İmren Aykut Ha
nımefendi, Trakyamızla ilgili, çok hassas bir şekilde, gerekli girişimleri ve çalışmaları sürdürmek
tedir -ancak, diğer bakanlıklar, kendisine bu konuda yardımcı olamamışlardır- öyleyse, bundan
sonra, yapılacak çalışmalarla ilgili, yapılacak tesislerle ilgili, mutlaka bu bakanlıklar -örneğin, İmar
ve İskân Bakanlığı Sanayi Bakanlığı- Çevre Bakanlığımızın görüşünü almalıdır veyahut da onun
koordinasyonunda bu işlemler yapılmalıdır.
Ben, Trakya'nın derelerinden su örnekleri aldım, bunların tahlillerini de yaptırdım; maalesef,
zehir çıktı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, bu derelerden hayvanlar sulandığı Jardirde zehirlenme olaca
ğını, tarım arazileri sulandığı takdirde de çölleşme olacağını söylüyor. Böyle bir olay Trakyamızda vuku bulduğuna göre, bunun sorumluları, bunun çözümleri nasıl gündeme gelecektir? Onun
için, özellikle Çevre Bakanlığımızın göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakaya buradan teşekkür edi
yoruz; ama, diğer bakanlıklarımızın da, kendisine bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bir tarım toprağı üzerine bir fabrika kurulabilir. O fabrikayı başka..,
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Aytekin, konuşmanızı tamamlayın efendim.
FEVZİ AYTEKİN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bitiriyorum.
Bir fabrika herhangi bir yere kurulabilir; ama, bir buğday tarlası, bir çeltik tarlası veya bir pan
car tarlası bir daha asla yerine getirilemez. Öyleyse, eğer, yaşanabilir bir ortam, sağlıklı, içilebilir
bir su ve çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir temiz çevre, temiz hava istiyorsak, bu konuda gerek
li çalışmaları yapmamızı diliyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Gündemdışı konuşan Tekirdağ Milletvekili Sayın Fevzi Aytekin'e teşekkür edi
yorum.
Hükümet adına, Çevre Bakanı Sayın İmren Aykut, gündemdışı konuşmayı cevaplayacak.
Buyurun Sayın Bakan.

(

ÇEVRE BAKANI İMREN AYKUT (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz ev
vel konuşan sayın milletvekilimiz, tamamen, şu anda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu, son derece
ciddî bir soruna değinmiştir. Bu sorun öyle boyutlara gelmiş ki, geçen hafta içinde, Ergene çiftçi
lerini temsilen bir heyet, Çukurova çiftçilerini temsilen bir heyet, bugün de Ege çiftçilerini temsi
lci! bir heyet bana geldiler ve artık, çiftçilerin, tarım arazilerini, gerçekten, tam olarak kaybetme
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlattılar. Şimdiye kadar, herkes, bu tür şikâyetlerini, gelir, An
kara'ya anlatır, yürüyüşler yapardı; ama, çiftçilerden bu tür hareketler pek beklenmezdi. Bugün, ar
tık, çiftçi de, derdine Ankara'da çare aramaya başlamıştır.
Ergeneli çiftçiler, çevreden 26 426 imza toplamışlar ki, bunun çok az olduğunu, daha binler
ce, onbinlerce çiftçinin daha Ergene Havzasının kurtarılması için imza atmaya hazır olduğunu söy
lediler ve Ergene Nehrinin kirliliğinin derecesini, yaptırdıkları birçok bilimsel raporlarla önüme
koydular. Bugün, Egeli çiftçiler aynı şeyi yaptılar.
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