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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Nevşehir ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sorunların araştırılması ve çözüm
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98'inci içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca meclis
araştırmasının açılmasını arz ederiz. 09.03.2021
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Nevşehir ilinde gerek yapmış olduğumuz ziyaretler gerekse tarafımıza ulaşan talepler neticesinde;
Nevşehir ili Derinkuyu ilçesinde çiftçilerimiz elektrik ücretlerinin yüksek olmasından şikayetçiler.
Çiftçilerimiz başta elektrik olmak üzere girdi fiyatlarının çok fazla artması sebebiyle ekim yapamayacak
duruma gelmişlerdir. Derinkuyu 1u çiftçilerimiz elektriğe indirim yapılmasını ve İndirim sonrasında
elektrik borçlarının taksitlendirmesini istemektedirler.
Avanos ilçesinde bulunan ve 2002 yılında boşaltılarak kaderine terk edilen cezaevinin turizm alanında
değerlendirilmesini veya devletin bu binayı kurum binası olarak kullanarak Avanos'a katma değer
sağlayacağı düşüncesindeler. Yine Avanos ilçesinde bulunan Kızılırmak nehrine kurulan hidroelektrik
santrallerinin su tutması ile oluşan çevre kirliliyi ve canlı yaşamı açısından büyük tehlike
oluşturmasından dolayı çevre halkı mağdur olmuştur. Avanos'a bağlı topaklı köyünde yıllık 7000 ton
pancar üretimi yapılmaktadır. Teslim yeri olarak 200 km uzaklıktaki fabrika olması üreticilerimize artı
bir nakliye masrafı çıkarmakta ve mağdur olmaktadırlar. Halk sağlığını tehdit eden asbestli içme suyu
borularının bazı yerleşim yerlerinde yenilenmediği ve kullanılmaya devam edildiği belirtilmektedir.
Ürgüp devlet hastanesinde yaşanan doktor yetersizliği vatandaşlarımızı mağdur etmiştir. Ürgüpte
turistlerin ve öğrencilerin fazlalığından dolayı hastane de doktor sayısı yetersiz kalmaktadır.
Ürgüp Göreme de Bağ evleri sahipleri İmar affından yararlandılar. Ama şimdi bu bağ evleri sit alanı
denilerek yıkılıyor. Çiftçilerimiz depolarında ki nohutu 6 yıl önceki fiyatına dahi satamıyor. Bağcılıkta
yaşanan girdi fiyatları nedeniyle bağcılık bitme noktasına geldi.

Bu bağlamda;
Nevşehir ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sorunların araştırılması ve çözüm
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98'inci içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
meclis araştırmasının açılmasını arz ederiz. 09.03.2021

Sayılı Meclis Araştırma Önergesinin İmza Çizelgesi
Adı ve Soyadı
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