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Bakanımız Mehmet ÖZHASEKİ’nin Kayseri Temasları [1]
Bakan?m?z Mehmet ÖZHASEK?, Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? taraf?ndan düzenlenen
"Yat?r?m ve Hizmetleri De?erlendirme Toplant?s?"n?n aç?l???na kat?ld?.
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL’?n da aç?l???nda haz?r bulundu?u
program da konu?an Çevre ve ?ehircilik Bakan?m?z Mehmet ÖZHASEK?, Kayseri'nin tarihi,
ekonomisi ve sosyo-kültürel yap?s? hakk?nda bilgiler verdi.
Çevreyi korurken yat?r?mlar?n da önünü açmalar? gerekti?ini belirten Bakan?m?z ÖZHASEK?,
?unlar? söyledi:
"?lk etapta akl?m?za enerji geliyor. ?kisi çarp???yor mu? Evet, çarp???yor. ?u an itiraz
edilmeyen enerji türü yok neredeyse. Diyeceksiniz yenilenebilir enerjiye itiraz yok. En çok ona
var. 'Hidrolara kar??y?z, oradaki biyo çe?itlilik yok olmas?n' Hidroyu koyduk bir kenara, suyla
ilgili bir ?ey yapm?yoruz. Zaten su zengini de de?iliz. Türkiye'deki tüm sular? toplasan?z
Tuna'n?n yar?s? kadar ediyor. Peki nükleere de kar??y?z biz. Kar?? olal?m da bütün dünya
kullan?yor. 'Nükleer çok tehlikeli' Paris'in etraf?nda 200 kilometre mesafede en yak?n? 90
kilometre 6 tane tesis var. Londra'n?n etraf?nda yine 200 kilometre mesafeyi esas alarak
söylüyorum 9 tane nükleer tesis var. En yak?n? Londra'ya 70 kilometre. Madrid'in etraf?nda 4
tane var. 'Olsun onlar yapm?? olabilir, onlar hatal?d?r, biz yapmayal?m' Peki nükleeri de sildik
koyduk bir kenara. Hele hele termik hiç olmaz. Termi?i de yapmayal?m, yerli kömürü de
kullanmayal?m. Peki dünya kendi kömüründen istifade ediyor. Türkiye yapmas?n, bizim
tabiat?m?z bitiyor. Onu da bir kenara koyduk. Geriye ne kal?yor? Güne?. Güne?in bir megavat?
için 20 bin metrekare alan? kapl?yor. 20 bin metrekareyi 1 megavat için mahvediyorsun. Güne?i
de kullanmayal?m. Rüzgara izin veriyorsunuz. Ku?lar?n göç yollar?n? mahvediyor. Onu da
kald?ral?m"
"Tüm bunlara itiraz edenler 3 gün elektriksiz oturun da göreyim sizi" diyen Bakan?m?z
ÖZHASEK?, konu?mas?na ?öyle devam etti:
"3 gün elektriksiz kal?n, evinizde buzdolab? çal??mas?n, televizyon çal??mas?n,
bilgisayar?n?z, internetiniz çal??mas?n, elektri?iniz yanmas?n. 'Efendim ba?ka ?eyler
dü?ünmek laz?m' Ne kald? geriye? Yurt d???ndan do?algaz getirece?iz, onunla imal edece?iz,
para verece?iz. O da do?algaz? can?n?n istedi?i gün kesecek. Kavgal? oldu?unuz gün kesecek,
stratejik bir ortam oldu?unda kesecek. D??ar?ya ba??ml? kalacaks?n?z, öyle mi? Bu nas?l bir
mant?kt?r, bu nas?l bir ak?ld?r? Bu co?rafyada d??ar?ya ba??ml? kalmak. Bunu söyleyenin iyi
niyetinden ?üphe ederim"
- "Ye?il ?klim Fonu kuruyorlar, Türkiye'yi alm?yorlar"
Bakan?m?z Mehmet ÖZHASEK?, bir denge içerisinde bu i?leri götürmeleri gerekti?ini
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vurgulayarak, "Bu yat?r?mlar yap?lacak. Bir taraftan da çevreyi tahrip etmeden, do?ay? peri?an
etmeden nas?l yap?lacaksa hangi teknolojiler kullan?lacaksa hangi filtre sistemi kullan?lacaksa
bütün bunlar? bizim sa?lamam?z gerek. Hem yat?r?mlar yap?lacak hem de çevreyi
koruyaca??z. Bu iki dengeyi bir arada götürebilirsek bizden ba?ar?l?s? yok. Çünkü çevre
Allah'?n bir emanetidir bize" diye konu?tu.
Dünyay? kirleten ülkelerin ba??nda Çin, Hindistan, ABD ve AB ülkelerinin geldi?ine dikkati
çeken Bakan?m?z ÖZHASEK?, Türkiye'nin dünyay? yüzde 1'in de alt?nda kirletmesine ra?men,
durmadan direktifler gönderildi?ini kaydetti.
Fas'?n Marake? kentinde düzenlenen Birle?mi? Milletler ?klim De?i?ikli?i Taraflar
Konferans?'na 195 ülkenin temsilcilerinin kat?ld???n? an?msatan Bakan?m?z, ?öyle devam etti:
"Burada dedim ki; bütün bunlar do?ru, yapt?klar?m?z do?ru. Burada bizim toplanmam?z do?ru,
küresel ?s?nmaya kar?? tedbir almam?z do?ru, Ye?il ?klim Fonu'nda 100 milyar dolar
toplanmas? ve küresel ?s?nman?n engellenmesi için bu gayretlerin yap?lmas? do?ru. Bunlar?
niye yap?yoruz? ?unun için yap?yoruz, ileride do?abilecek, küresel ?s?nmadan dolay?
biyoçe?itlilik zarar görür. Yani biraz kaba de?imle baz? otlar kuruyabilir, çiçekler solabilir diye
yap?yoruz. Sonra denizlerdeki baz? bal?k türleri de yok olabilir diye. Güzel ama biliyor musunuz
?imdi denizlerde çocuklar ölüyor. Onlar canl?dan say?lm?yor mu? Suriye'de bir sava? var, 3
milyon insan geldi, biz bunlara 25 milyar dolar para harcad?k. Aç?k kap? politikas? izliyoruz.
Hala gelen varsa almaya devam edece?iz, karn?n? doyurmaya devam edece?iz. O insanlar
Avrupa'ya gelmek istedi?inde siz kap?lar? kapat?yorsunuz. Bariyerler, tel örgüler örüyorsunuz.
Onlardan 400'ü ülkenize gelsin mi gelmesin mi diye senelerce tart???yorsunuz. Bu insanlar?n
ölmesine göz yumuyorsunuz ama 30 y?l sonra olacak küresel ?s?nmadan dolay?, baz? bitki
çe?itlerinin, bal?k çe?itlerinin yok olma tehlikesine kar?? 200 ülke toplan?yor, milyarlarca dolar
ay?r?yor, bunu tart???yor ama ?u anda denizlerde ölen insanlar? görmüyorsunuz"
- "Ezilip, büzülüp yalvarma devri bitti"
Çevre ve ?ehircilik Bakan?m?z ÖZHASEK?, insanlar?n ölmesinin bu ülkelerin çok da
umurlar?nda olmad???n? kaydederek, konu?mas?n? ?öyle sürdürdü:
"?ki yüzlü tav?r devam ediyor. Belki merak ediyorsunuz, bu zor durumunuzda niye bu kadar
para harc?yorsunuz falan diye dedim. Çok basit, insan?z, vicdan ta??yoruz, merhamet
ta??yoruz. Bugün çok vicdanl? oldu?unu söyleyenler, bir fok bal??? için günlerce artistik
hareketler çekenler, otlar kurumas?n diye yüz milyarlar? ay?ranlar güya bir medeniyetin
temsilcileri insanlar?n ölümüne göz göre göre göz yumuyorlar, seyrediyorlar. Niye? Buradaki
insan kimli?inden dolay?. Müslüman kimli?i var ya. Türklere ve Müslümanlara orada bak?? bir
farkl?. Üzülerek bunu da görüyoruz ne yaz?k ki"
Bunlar?n fark?nda olarak hareket edeceklerini ama dü?manl?k etmeyeceklerini kaydeden
Bakan?m?z Mehmet ÖZHASEK?, "Baz? iyi de?erler varsa almak için AB'nin kap?s?n? da
zorlayaca??z, AB standartlar?n? da zorlayaca??z. O standartlar? almak için elimizden geleni
yapaca??z ama ezilip, büzülüp ille bizi al?n falan filan diye yalvarma devri de bitti. Hiç de
umurumuzda de?il" dedi.
Toplant?da Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? üst düzey yöneticileri ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, Tapu ve Kadastro XI. Bölge Müdürü Hüseyin Erdo?an
BÜYÜKBOYACI da haz?r bulundu.
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