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MURAT KURUM*: SALGIN DiRENÇLi
ŞEHiR PLANLAMASINI ÇOK ÖNEMSiYORUZ.

RÖPORTAJ

SORU: Yoğun bir gündeminiz var. İlleri ziyaret 
ediyorsunuz. Bizzat projeleri yerinde görüp incele-
melerde bulunuyorsunuz. Yerel yönetimlerle, millet-
vekilleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, en önemlisi de 
vatandaşlarla sürekli bir araya geliyorsunuz. Dep-
rem oluyor oraya gidiyorsunuz, sel oluyor oradası-
nız. Şimdi de sizi sık sık Marmara Denizi kıyılarında 
görüyoruz. Şehirlere dokunurken insana da doku-
nuyorsunuz. Bize biraz yerelde yürüttüğünüz çalış-
malarınızdan bahsedebilir misiniz?

CEVAP: Öncelikle derginizin ikinci sayısında biz-
lere yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İlk sayınızı 
büyük bir ilgiyle okuduğumu belirtmek isterim. 
*  Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dergiden okuduğum bir yazıda “Şehirlerin tari-
hi aynı zamanda insanlığın tarihidir” sözüyle karşı-
laştım. 81 ilimizin her biri yüzlerce yıllık bir geçmişe, 
tarihi ve kültürel birikime sahip. Birbirinden kıymet-
li, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz doğal 
güzellikleri bağrında saklıyor.

Sahip olduğu bu zenginlikleri korumak, en güzel 
haliyle evlatlarımıza bırakmak ise en asli vazifemiz, 
hepimizin üzerinde olan büyük bir sorumluluktur.

Bu bakış açısından hareketle, şehirlerimize 
yaptığımız her bir yatırımı, milletimize, ülkemizin 
geleceğine yaptığımız bir hizmet ve yatırım olarak 
görüyoruz.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhu-
nu yansıtan bu anlayışla hareket ederek 81 ilimize 
300’den fazla ziyaret gerçekleştirdik. Şehirlerimizin, 
dolayısıyla vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa 
yerinde gördük. Bu ihtiyaçları belirli bir öncelik 
durumuna göre karşılamak üzere projeler hazırladık, 
uyguladık. Hatta bir kısım projelerimizi tamamladık. 
Her bir ziyaretimizde muhakkak başlattığımız yeni 
bir proje oluyor. Milletimiz bu durumdan memnun. 
Vatandaşımızın memnuniyetini gördüğümüz za-
man biz de çok mutlu oluyoruz. 

Söylediğiniz gibi nerede deprem ya da sel olu-
yorsa oraya koşuyoruz. Vatandaşımızın yanında 
olmak, acılarını paylaşmak, ihtiyaçlarını gidermek 
için bugüne kadar elimizden geleni yaptık. Gittiği-
miz her eve Cumhurbaşkanımızın selamıyla girdik. 
Bağdaş kurup oturduğumuz her sofrada edilen du-
alar bizler için çok büyük bir nimet.

Tabi bu yıl da Marmara Denizi’nde müsilajla ta-
nıştık. Şimdi de müsilajı tamamen ortadan kaldır-
mak ve Marmara Denizi’ni korumak adına büyük bir 
çalışma yürütüyoruz. 

SORU: Marmara Denizi’nde meydana gelen 
müsilaj nedir, niçin oluşur ve müsilaj ile ilgili yapılan 
çalışmalar, elde edilen sonuçlar nelerdir? Haziran 
ayında bir eylem planı açıkladınız. Eylem planı kap-
samında yapılan çalışmalardan bahsedebilir misi-
niz? Marmara Denizinin temizlenmesi ve bir daha 
buna benzer sorunlar yaşanmaması için ne tür ön-
lemler alındı ve bundan sonra da bu önlemler çer-
çevesinde neler yapılması planlanıyor?

CEVAP: Müsilaj aslında Marmara Denizi’nde her 
yıl görünen bir durum. Fakat bu sene yoğunluğu 
arttı ve etkisi daha uzun sürdü. Bunun ise üç sebebi 
var. İklim değişikliği nedeniyle denizde artan sıcak-
lık; Marmara’da müsilajın daha yoğun bir şekilde 
görülmesinin sebeplerinden biri. 

Denizde oluşan durgunluk nedeniyle, Marmara 
Denizi bir göl gibi davranmaya başladı. Bu iki faktö-
re, kirlilik de eklenince ne yazık ki; bugünkü manza-
rayla karşı karşıya kaldık. Bu kirliliğin %70’ini de kara 
kökenli kirleticiler oluşturmakta.

Marmara Bölgesinde bugün 25 milyon insanımız 
yaşıyor. Türkiye sanayisinin %60’ı yine bu bölgede. 
Marmara Bölgesi ülkemizin tarım ve hayvancılık fa-
aliyetlerinin de yoğun olduğu bir bölge. Bu da ev-
sel, kentsel, endüstriyel atıkların denizdeki fosfor ve 
azot yükünü artırmasını beraberinde getiriyor.

Müsilaja yol açan sıcaklığın artması, kirlilik ve 
deniz durağanlığı faktörlerinden biri ortadan kalk-
tığı zaman bu olumsuz görüntü de ortadan kal-
kacak. İklim değişikliği kaynaklı nedenleri ortadan 
kaldırmak tek bir ülkenin yapabileceği bir şey değil. 
Fakat kirlilik kaynaklarını ortadan kaldırmak bizim 
elimizde.

Bu kapsamda Marmara Denizi’ni korumak için 
belediyelerimiz, valiliklerimiz, bilim insanlarımız, si-
vil toplum kuruluşlarımızla 22 maddelik Marma-
ra Denizi Eylem Planımızı hazırladık. Koordinasyon 
Kurulumuz içinde 14 alt çalışma grubu oluşturduk. 
Çalışmalarımıza hızlıca başladık.
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Marmara Denizi’ni ve kıyılarımızı; denizden, ha-
vadan, karadan 7/24 yürüttüğümüz çalışmalarla 
anlık takip ediyor ve temizliyoruz. Yaptığımız günlük 
uçuşlarla, İHA’larla, uydu takip sistemleriyle; hava-
dan tespit ettiğimiz değişimlere karadan ekipleri-
mizi yönlendiriyor, anında müdahale ediyoruz. 

Marmara Denizi’ni müsilajdan tamamen temiz-
lemek üzere Caddebostan’da başlattığımız Türki-
ye’nin En Büyük Deniz Temizliği Seferberliğimizde 1 
buçuk ayı geride bıraktık. Son günlerde Marmara 
Denizi’nde müsilajın olmaması nedeniyle temizlik 
çalışması yapılmadı. Müsilajın yeninden deniz yüze-
yinde görülmesi halinde temizliğe aynı hızla devam 
edeceğiz. 

Bunun yanı sıra 7 ilde ekiplerimiz gece gündüz 
denetimlerine devam ediyor. Mevzuata aykırı bir 
şekilde faaliyet yürüten tesislere 20 milyondan fazla 
para cezası uyguladık. Yine yaptığımız denetimler-
le, 50’den fazla işletmenin faaliyetini durdurduk.

Marmara Denizi Koruma çalışmalarımızda bi-
limsel yöntemlerin takibini çok önemsiyoruz. Bu 
kapsamda, 21 bilim insanımızdan müteşekkil, Bilim 
ve Teknik Kurulu’nu oluşturduk. Kurulumuzun görüş-
leri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Diğer taraftan; Marmara Denizi’nde sayısı-
nı 150’ye çıkardığımız izleme noktasında, TÜBİTAK 
MAM ve ODTÜ ile yürüttüğümüz analiz çalışmaları 
devam ediyor. 

Marmara Denizi’nde müsilaj yığılmasının 3 bo-
yutlu haritasını çıkarmaya ve akıntılarla nasıl ha-
reket ettiğini tespit etmeye yönelik çalışmalarımız 
devam ediyor. ODTÜ ile birlikte yürüttüğümüz MAR-
MOD Projemizin kapsamını da genişlettik. Marmara 
Denizimizin dijital ikizini çıkarmaya yönelik çalışma-
larımıza başladık. 

Yine, Marmara Denizi’ne etkisi olan noktasal 
kaynaklı kirlilik yüklerini daha etkin bir şekilde kont-
rol altına alabilmek için, havzada yer alan ve alıcı 
ortama deşarj yapan tüm arıtmaları bu yılın sonu-
na kadar online olarak izlemeye başlıyoruz. 

Marmara Denizi’ndeki oksijen seviyesini artırma 
noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koca-
eli Körfez’de 4 farklı noktada ve Pendik Marina’da 
bir pilot çalışma başlattık. 

Ayrıca, 6 üniversitemizle birlikte havzada yer 
alan 8 ilde tüm evsel, kentsel ve endüstriyel atıksu 
arıtma tesislerinin mevcut durumunu ve iyileştirme 
ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir saha çalışması 
da yürütüyoruz. 

Çalışma kapsamında havzada bulunan bütün 
tesisleri inceliyoruz. Tespitlerimizi tamamladıktan 
sonra atıksu arıtma tesislerine yönelik strateji planı-
mızı hazırlayacak ve uygulamaya koyacağız. 

Yine; Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edeceği-
miz Marmara Denizi için başlattığımız bilimsel ça-
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lışmaları 2021 yılı Temmuz ayının sonuna kadar ta-
mamlayacağız. 

Koruma bölgesi ilan etme kararımız; buradaki 
biyoçeşitliliği korumak ve geleceğe aktarmak için, 
Akdeniz ve Karadeniz’in korunmasına katkı sağla-
mak için çok önemli bir karardı ve biz bu kararı hep 
birlikte aldık.  Marmara Denizi Koruma Alanımız; 
Türkiye’nin en büyük denizel koruma alanı, yine dün-
yada sayılı büyüklükte ve etrafında 7 şehrin olduğu 
ilk koruma alanı olacak. 

Sıfır Atık Marmara diyerek; Sıfır Atık ve Sıfır Atık 
Mavi Hareketimizi kıyılarda ve denizlerde yaygın-
laştırma çalışmalarımıza hız verdik.

Müsilaj sorununu temelde, atıksu arıtma tesisle-
rini iyileştirerek ve yeni tesisler yaparak, tarımsal ve 
endüstriyel kirlilikleri engelleyerek kalıcı olarak çöz-
me niyetindeyiz. Tüm süreci şeffaf bir şekilde yürüt-
tük, yürütmeye de devam ediyoruz. 

Marmara Denizi’nin iyileşmesini sağlamak ama-
cıyla farklı çözümler aramaya, üretmeye ve uygula-
maya da devam edeceğiz. Marmara Denizi bugün 
dünden daha temiz. Yarın daha temiz ve daha ber-
rak olacak.

SORU: Bakanlık olarak, ülkemizde sürdürülebilir 
kalkınma, çevre koruma, iklim değişikliği ile müca-
dele gibi konularda ne tür çalışmalar yapılmakta-
dır? 

CEVAP: Sahip olduğumuz kaynakları tasarruflu 
kullanmanın önemi her geçen gün daha da artı-
yor. Bu anlamda; dünyada da; al-kullan-at değil; 
al-kullan-dönüştür, yani döngüsel ekonomiye geçi-
şin izlerini daha sık görüyoruz. 

Biz de; Bakanlık olarak 2017 yılında başlattığımız 
ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin hima-
yelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projemizle doğal 
alanlarımızı koruyarak ülkemizin sürdürülebilir kal-
kınmasına katkı sunuyoruz. Türkiye’nin en prestijli 
çevre koruma projesi olan Sıfır Atık Hareketiyle or-
taya koyduğumuz hedefler doğrultusunda; Çevre 
Kanununda son iki yılda çok önemli düzenlemeler 
yapıldı. 

Bu düzenlemelerle; ülkemizdeki plastik poşet 
kullanımını %75 oranında azalttık. “Kirleten öder” 
prensibi doğrultusunda Geri Kazanım Katılım Payı 
Uygulamasını başlattık. Bu uygulamayla şehirleri-
mizde atık yönetimi altyapısını geliştirmek için yerel 
yönetimlerimize finans desteği sağlıyoruz.

Depozito Yönetim Sisteminin kurulması ve işletil-

mesi ile geri kazanılabilir atıkların yönetimini daha 
aktif bir şekilde yürütmek için ülkemizde bir ilk olan 
Türkiye Çevre Ajansını kurduk. 

Sıfır Atık Hareketimizle; ülkemizde bir çevre se-
ferberliği başlattık. Bu seferberlikle 101 bin kurum 
binamızda sıfır atık sistemini kurduk. Yayınladığımız 
Sıfır Atık Yönetmeliğiyle; 2021’nin sonuna kadar OSB, 
havaalanları, limanlar, terminaller, akaryakıt istas-
yonları, AVM ve zincir marketlerinin tamamı sıfır atık 
sistemlerini kuracaklar. 

%13 olan geri kazanım oranımızı %22,4’e çıkardık. 
Atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında %60’a 
çıkaracağız. Toplam 24 milyon ton atığı ekonomi-
ye kazandırdık. Dünyada sayılı ülkenin ulaştığı bir 
oranla, 3 milyon ton sera gazı salınımını önledik. 
Ülkemize 30 milyar liralık ekonomik kazanç sağla-
dık. Enerjiden, sudan ve petrolden büyük tasarruf-
lar elde ettik. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir 
doğa koruma seferberliği başlattık ve 265 milyon 
ağacımızı kurtardık.

Bu anlamda, Sıfır Atık Hareketimiz iklim deği-
şikliğiyle mücadelemizin de en önemli adımların-
dan biridir. İklim değişikliğiyle mücadele, etkileri 
bakımından Covid-19 sonrasında dünyanın en 
önemli gündem maddesi olacak. Bu nedenle so-
rumluluk bütün dünyanın, hepimizin.

Ülkemizde, yaklaşık 30 yıldır; iklim değişikliğiyle 
mücadele ve uyum noktasında, çok büyük bir 
müktesebatı var, çok güçlü bir devlet iradesi 
var. Bu anlamda, Cumhurbaşkanımız açıkladığı 
insan hakları eylem planında, iklim değişikliğiyle 
mücadeleye özel bir yer ayırdıklarını ayrıca 
hatırlatmak isterim. 

Bu mücadeleyi bir insani ödev, uyumu ise bir in-
sani hak olarak ifade edip, milletimizle paylaştılar. 
Ülkemizin tarihi bir sorumluluğu olmasa da, binde 
yedilik bir katkımız varken bile, iklim değişikliği ko-
nusunda üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla 
yerine getiriyoruz. 

Bugün artık, iklimi değiştiren bütün parametre-
lerde proje yapan, ürettiğini satabilen bir ülke ko-
numundayız. Sera gazı emisyonlarını, 2030 yılında 
% 21’e kadar artıştan azaltma hedefimize kararlı-
lıkla yürüyoruz.

Ülkemiz Akdeniz Havzasında yer aldığı için iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerine yoğun bir şekilde 
maruz kalıyoruz. Aşırı hava olayları nedeniyle, sel, 
heyelan, hortum gibi şiddeti sürekli artan afetler 
yaşıyoruz. Bu afetlerde canlarımızı kaybediyoruz.
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Yaşadığımız kayıpların önüne geçmek adına, 
Bakanlık olarak, iklim kriziyle mücadele konusunda; 
ulusal ve yerel ölçekte acil önlemlerin yer aldığı çok 
büyük projelere imza attık.

Enerji, sanayi, tarım, ormancılık, yapı, ulaştırma, 
atık ve iklim değişikliğine uyum konularında 541 ey-
lem ve bu eylemlerden sorumlu kuruluşların belirlen-
diği Ulusal İklim Değişikliği Stratejisini ve Eylem Planı-
nı 81 ilimizde gerçekleştiriyoruz. 

14 maddelik “İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç 
Bildirgemizi” açıkladık. Bu kapsamda ülke olarak; bir 
seferberlik ruhuyla hareket etmek için İklim Kanunu-
nun ihtiyaç duyduğumuzu dile getirmiştik. İklim Ka-
nunu için temel ilke, sorumluluk ve eylemleri içeren 
kapsamlı bir İklim Değişikliğiyle Mücadele Raporu 
hazırlıyoruz ve en kısa sürede kanun çalışmaları için 
Meclisimizin takdirine sunacağız.

Tabi yine sonuç bildirgemiz kapsamında Türkiye 
Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim De-
ğişikliği Eylem Planını 2050 hedefi ile güncelliyoruz. 
Emisyon Ticaret Sistemini kurmak için gerekli mevzu-
at çalışmalarımızı yapıyoruz. Enerji ve sanayi tesisle-
rinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik 
teşvikleri artırıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Araştırma 
Merkezini ve Platformunu kuruyoruz.

SORU: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azalt-
mak için yapı alanında ne gibi uygulamalar getirdi-
niz?

CEVAP:Bugün binalarımız, enerji tüketimimizin 
%50’sinden doğrudan sorumludur. Bakanlık olarak; 
binalarımızdaki bilhassa enerji tüketiminin azaltıl-
masını sağlamaya dönük çalışmalara hız verdik. 

İklime duyarlı kentleşme, iklim şehirciliği 
kavramlarına bağlı kalarak hâlihazırda devam eden 
300 bin kentsel dönüşüm konutu başta olmak üzere, 
tüm inşa faaliyetlerimizde bu hassasiyetlerimizi ko-
ruduk, koruyoruz. 

Türkiye elektrikli yerli otomobilini üretiyor. Bu an-
lamda çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımı-
nın yaygınlaşması için otopark yönetmeliğinde yap-
tığımız değişiklikle, zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri 
olan yeni yapılacak binalarda şarj ünitesi zorunlu-
luğu getirdik. Tüm kentsel dönüşüm projelerimizde, 
sosyal konutlarımızda ve kamu binalarımızda; akıllı 
otomasyon sistemlerini kullanıyor, doğal malzeme-
leri seçiyor, güneş enerjisi sistemlerini tesis ediyor ve 
kendi elektriğini üreten sistemleri uyguluyoruz. 

Ayrıca kapalı alanı 2000 m2’den büyük binalarda 
yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale geti-
rerek doğal su kaynaklarımızı koruyoruz. Bu konuda 
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yeni bir düzenlemeye daha gidiyoruz. Buna göre bi-
nalarımızın su tesisatı projelerini değiştiriyoruz. Bina-
larda sarnıçlar yaparak toplanan yağmursularının 
tuvalet rezervuarlarında ve bahçe sulamada kulla-
nımını sağlayacağız. 

Binalarımızın, sıfır atık uyumlu ve çevre karne-
si yüksek binalar olmasını sağlıyoruz. Temelinden 
anahtar teslimine kadar, binanın tüm sürecini sıfır 
atığa uyumlu yaptığımızda; binalarımızdan çıkan 
atıklar ekonomimize geri dönüyor, milyarlarca lira 
tasarruf sağlıyor, çevremizi kirlilikten koruyoruz.

SORU: Az önce covid-19 sonrası iklim değişikliği-
nin dünyanın ana gündem maddelerinden biri ola-
cağından bahsettiniz. Covid-19’un şehircilik alanın-
da ne gibi yansımaları olacağını öngörüyorsunuz? 

CEVAP:Şehirlerimiz için önümüzde bir süredir 
yeni bir gündem daha var; o da salgın! Bu anlamda; 
“epidemic-resistant city planning” dedikleri “salgın 
dirençli şehir planlamasını” çok önemsiyoruz. Çünkü 
bugün gördük ki; şehirlerimizi; salgın hastalıklar 
doğrultusunda yeniden ele almak zorundayız. 

Bakın, şehirlerimizde, eskiden her şey konut mer-
kezliydi. İnsan önceden nasıl bir evde yaşayacağına 
bakıyordu. Covid-19 ile beraber, artık herkes, nasıl bir 
yaşam alanında, hangi sağlıklı imkânlarla yaşaya-
cağına bakıyor. İnsanlar artık; konut merkezli bir sos-
yal donatı anlayışı değil, sosyal donatı ve yeşil alan 
merkezli bir konut anlayışına geçiyor. Zaman zaman 
gelecekte şehirlerimize dair nelerin değişeceğini ak-
tarmıştım. Şimdi aynı şekilde sizlerle de paylaşmak 
isterim.

Her şeyden önce, artık yapı sektörü küçük reka-
betleri bırakmış, güçlerini birleştirerek uluslararası 
rekabet dönemine girdi. Gayrimenkul değerleme 
sektörü ise, eski kalemlerini güncellemeye ve salgın 
sonrası için yeni gündemler belirmeye başladı. Gay-
rimenkul sektörünün; insan ve toplum sağlığını iyileş-
tirecek mekânlar kurma konusunda her zamankin-
den daha kilit bir role sahip olacağını düşünüyorum. 

İnsanlar artık evde daha uzun zaman geçiriyor, 
evden çalışma kültürü yerleşiyor. Bu nedenle inşa 
edeceğimiz evlere, barınmanın çok ötesinde bir 
anlam yüklememiz gerekiyor. Daha büyük teraslar, 
kat bahçeleri, daha geniş balkonlar, dikey tarım gibi 
dış mekân kullanımlarına talep artacak. 

Ev ve ofislerde artık; hava, nem, ısı ve gün ışığı gibi 
durumlar noktasında hassasiyetler artacak. Vatan-
daşımızın, otomobil kullanmadan; alışverişini, spo-
runu, kültürel aktivitesini yaya olarak ya da bisikletle 
gidip yapabileceği projelere talebi artacak.

SORU: Salgın sürecinde doğal alanların, parkla-
rın, yeşil alanların önemi de arttı. Artık herkes kapalı 
mekânlardan ziyade açık alanlarda vakit geçiriyor. 
Bu anlamda millet bahçeleri projesi de ayrı bir önem 
kazandı. 2023’te 81 ilimize 81 milyon m2 millet bahçesi 
kazandırma hedefiniz var. Şu an millet bahçeleri ça-
lışması hangi aşamada?

CEVAP: Tabi covid-19 salgını döneminde millet 
bahçesi gibi yeşil ve açık alanların milletimiz için, şe-
hirlerimiz için ne kadar elzem olduğunu hep birlikte 
gördük. Vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın, gençleri-
mizin, çocuklarımızın açık yeşil alanlara duyduğu ih-
tiyaç ve talep her geçen gün artırıyor. 

Millet bahçelerimizle şehirlerimize kirli havayı 
emen yutak alanları kazandırıyor ve böylece iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerini de bir ölçüde azalt-
mış oluyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde 58 milyon 
m²’lik alanda 340 millet bahçesi yapıyoruz.  61 mil-
let bahçesini tamamladık, 264 millet bahçemizde 
ise çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tüm millet 
bahçelerimizi en kısa sürede milletimizin hizmetine 
sunacağız. Bizim gayretimiz; Selçukludan Osman-
lıya, Osmanlıdan Cumhuriyete şehircilik kültürümü-
zün en kıymetli parçası olan bahçe kültürünü, millet 
bahçesi kültürünü yeniden ihya etmek. Zira biz bu 
çalışmamızı, insanı merkeze alan medeniyetimizin 
bize yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz. 

Şehirlerimizin merkezlerine milyonlarca ağaç 
dikiyoruz. Vatandaşımızın bir ağaç gölgesinde 
oturabilmesi ve piknik yapabilmesi için çok uzaklara 
gitmesine gerek yok, hemen evinin karşısındaki 
millet bahçesinde ailesiyle, çocuklarıyla hoşça vakit 
geçirebilir.

Bu bahçeler; Türkiye’nin dört bir yanındaki, dev-
lete ait en değerli alanların vatandaşlarımıza, Ana-
dolu insanına kazandırıldığı, sunulduğu mekânlardır. 
Bunun yanı sıra, milletimizin sağlığını, ülkemizin gele-
ceğini ilgilendiren önemli konulardan biri de korunan 
alan miktarımızı artırmak. Ülkemiz birbirinden güzel 
tabiat harikalarına sahip, binlerce türe ev sahipliği 
yapıyor. İklim değişikliği sağlığımızı etkilediği kadar 
ekonomik anlamda da bizi etkilemekte.  

Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu ani 
ve beklenmedik hava olaylarının olumsuz etkileri-
ni azaltmak ve şehirlerimizi bu etkilere dirençli hale 
getirmek, ekosistemlerin sağladığı yararları korumak 
ve arttırmakla mümkündür. Bu nedenle sahip oldu-
ğumuz bu zenginlikleri koruma büyük bir önem arz 
ediyor. Doğal zenginliklerimizi, biyolojik çeşitliliğimizi 
koruma altına almaya yönelik projeler, bilimsel 
çalışmalar yürütüyoruz.
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Son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümü-
zü, %1 arttırarak; %9,6’dan %11’e çıkardık. Yani 
İstanbul’un yaklaşık iki katı büyüklüğünde doğal 
alanımızı koruma altına aldık. Yani bu büyüklükteki 
bir alanda yaşayan canlı cansız tüm varlıklarımızı, 
akarsularımızı, derelerimizi kirlenme tehlikesinden, 
yok olma tehlikesinden kurtardık. İnşallah bugün 
ulaştığımız %11 oranını, OECD ortalaması olan %17’ye 
ve daha da üzerine çıkaracağız.

Millet bahçelerimizin doğal alanlar arasında birer 
köprü olacağı ekolojik koridorlar yapıyoruz.

Ekolojik koridorlarla; doğal sit alanlarımızı, özel 
çevre koruma bölgelerimizi, milli park, tabiat parkı, 
tabiatı koruma alanı, yaban hayatını geliştirme sa-
hası, sulak alan gibi ne kadar doğal alanımız varsa 
hepsini millet bahçelerimizle birbirine bağlıyoruz. 

Bu koridorlar canlıların habitatlar arasında geçi-
şini kolaylaştıracak. Böylece mesela kuşların, tilkile-
rin, sincapların ve daha bir sürü canlının bir alanda 
sıkışıp kalmalarına engel olacağız. Bu durum da tür-
lerin varlığını sürdürmede çok önemli bir etken.

Bakanlık olarak, ekolojik koridorlarımızın pilot 
uygulamalarını 22 ilimizde başlattık. Bu kapsam-
da Ankara’dan; Karadeniz’de Kızılırmak Deltasına, 
Ege’de Foça’ya, Akdeniz’de Patara’ya ve Doğu 
Anadolu’da Van Gölüne kadar gidecek 4 ekolojik 
hat oluşturuyoruz. 2023 yılına kadar tamamlama-
yı hedeflediğimiz ekolojik koridorlarla, millet bah-
çeleriyle ülkemizi bir uçtan diğer uca yeşil ağlarla 
örüyoruz. Cennet vatanımızın her bir köşesini, her 
bir doğal güzelliğini bir taraftan koruyor, bir taraf-
tan da vatandaşlarımızın bu güzellikleri görmesini, 
tatmasını arzuluyoruz.

Bu koridorlarımızın en önemli ulaşım ağları bi-
siklet yolları olacak. Oluşturacağımız ulaşım ağı ve 
altyapısıyla herkesi bisiklet kullanmaya teşvik ede-
ceğiz. Böylece hem insanımızın fiziksel aktivitelerini 
artırmalarını sağlayacak hem de araçla seyahat 
yoğunluğunu düşürerek çevre üzerindeki olumsuz 
etkiyi azaltacağız. 

Özellikle büyükşehirlerimizde trafik sıkışıklığı 
önemli bir problem. Buna da bir çözüm sunmuş 
olacağız. En önemlisi de hava kalitesini artıracağız. 
Oluşturacağımız bisiklet ağları emisyon oranında bir 
azalmayı da beraberinde getirecek, böylece iklim 
değişikliğiyle mücadelemize katkı sağlayacağız.

2023 yılına kadar 3.000 km bisiklet yolu yapma 
hedefimiz var. Şu ana kadar sadece Bakanlık eliyle 
toplam 480 km bisiklet yolunu tamamladık. Proje-

si bitmiş 450 km bisiklet yolunun yapım çalışmaları 
devam ediyor. 

Bunun yanı sıra; Afyon’dan Malatya’ya, Antal-
ya’dan, Rize, İstanbul, Trabzon, Batman, Mersin, 
Muğla Seydikemer’e, Konya Kulu’ya kadar onlarca il-
çemizin bisiklet yolu projelerine finansal destek sağ-
ladık, sağlıyoruz.

Bakanlık olarak; Türkiye Bisiklet Yolu Master Pla-
nı’mızı hazırlıyoruz. Bu master planla, Avrupa Bisiklet 
Ağı ile Türkiye Bisiklet Ağı arasında bağlantı sağla-
yacağız. Bu planla; tarihî, turistik, doğal alanlarımızı 
birbirine bağlayan bisiklet yolu güzergâhları oluştu-
ruyoruz.

I. Etap 1700 km Master Plan’ın ana hatları olan 
Ankara-Konya-Nevşehir-Kayseri ve Ankara-Eskişe-
hir-Bursa-Sakarya’ya dair planlarımızı tamamladık.  

Şimdi bu güzergâhta yapılacak bisiklet 
yollarımızın uygulama projelerine başladık. Bu yaz 
inşallah güzergâhın hızlıca inşasına da başlıyoruz. 

Projelerimiz tamamlandığında, Edirne’den bi-
sikletine binen bir vatandaşımız, Hakkâri’ye, Si-
nop’tan Hatay’a kadar kesintisiz olarak bu yoldan 
gidebilecek.

SORU: Son olarak Şehir ve Siyaset Dergisi için dü-
şünceleriniz ve önerileriniz nelerdir? Bizimle paylaşa-
bilir misiniz?

CEVAP: Şehirler, her zaman, tarihin en köklü kül-
türlerinin ve medeniyetlerinin ortaya çıktığı; sanat, 
bilim, ticaret ve sanayi faaliyetlerinin yoğun bir şe-
kilde yürütüldüğü merkezler olmuştur. Bu anlamda 
şehirler pek tabi, yönetimin, kanunların ve siyasetin 
doğduğu, yönetildiği mekânlardır. 

Derginizin şehirleri sadece siyaset alanında değil, 
kültürden edebiyata, çevreden mimariye, tarihten 
felsefeye, dine, teknolojiden sosyolojiye kadar pek 
çok alanda ele alacağına yürekten inanıyorum. İlk 
sayınızın da bu düşüncemin bir yansıması olduğunu 
özellikle ifade etmek isterim. 

Ülkemizin disiplinler arası bu tür çalışmalara her 
zaman ihtiyacı var. “Şehir ve Siyaset” dergisi de 
bu ihtiyacı karşılayacaktır. Derginin bu anlamda 
uzun soluklu bir çalışma olmasını dilerim. Bilgisiyle, 
tecrübesiyle şehircilik alanında sağlayacak 
katkılarından dolayı emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunarım


