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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Diyarbakır’da hayata 
geçirilen ve yapımı devam eden projeleri inceledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile birlik-
te Diyarbakır’da bir dizi 
programa katılan Çevre 

ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
terörden zarar gören bölgelerde 
yeniden inşa edilen geleneksel Di-
yarbakır evlerini yerinde inceledi. 
Yapımı tamamlanan ve vatandaş-
lara teslim edilen yapıları Cumhur-
başkanı Erdoğan’a anlatan Bakan 
Kurum, Diyarbakır’a toplamda 2 
milyar TL tutarında bir yatırım ya-
pıldığını vurguladı.

Diyarbakır Surları’nda da incele-
melerde bulunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a eşlik eden Bakan Kurum, 
Diyarbakır’ın önemli turistik merkez-
lerinden Gazi ve Melik Ahmet Cad-
delerinde 3 binden fazla işyerinin 
yenilendiğini, evi yıkılan vatandaş-
lara 5 binden fazla konut inşa edil-
diğini ve yaklaşık 90 milyon TL kira 
yardımı ile 18 milyon TL eşya yardımı 
yapıldığını anlattı.

Diyarbakır’ın farklı noktalarında in-
celemelerde bulunan Cumhurbaş-

kanı Erdoğan ile Bakan Kurum daha 
sonra Diyarbakır Stadyumu’nun açı-
lış töreni ile Ziraat Diyarbakır Gençlik 
Festivali’nin kapanış törenine katıldı. 
Burada düzenlenen gösteri maçını 
Erdoğan ile birlikte izleyen Kurum, 
Diyarbakır’da devam eden ve hayata 
geçirilen projelere ilişkin şu bilgileri 
paylaştı:

“Hz. Süleyman Camii çevresini yeşil 
alan olarak düzenledik. 115 dönüm-
lük alanı vatandaşlarımızın hizmeti-
ne sunduk. Kırklar Dağı’ndaki kaçak 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Diyarbakır’da 
hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri inceledi.

yapıları yıktık. Dicle Nehri’nin bereket-
lendirdiği topraklar üzerinde 320 dö-
nüm alanı yeniden düzenledik. Dicle 
Vadisi’nin güzelliğini Kırklar Dağı’nın 
ihtişamıyla buluşturduk. Diyarbakır’da 
yeşilin her tonuna ev sahipliği yapa-
cak, sosyal donatı alanlarıyla şehre 
nefes aldıracak 150 bin metrekare bü-
yüklüğünde Millet Bahçesi inşa edi-
yoruz. Terörden zarar gören Hz. Sü-
leyman Camii, Dört Ayaklı Minare ve 
Şeyh Mutahhar Camii’nin de araların-
da bulunduğu 8 anıt eseri restore et-
tik, Kurşunlu Camii ile birlikte Ermeni 
Katolik Kilisesi gibi 9 tescilli anıt eserin 
restore çalışmalarına devam ediyoruz. 
Suriçi’nde 1500 adet geleneksel Diyar-
bakır evi inşa ediyor, kadim şehri gele-
neğiyle buluşturuyoruz.”DİYARBAKIR’A

2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
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Kurum, “Bu düzenleme ile çiftçilere sağla-
nan en büyük kolaylık, Hazine taşınmazla-
rının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin 
binde biri üzerinden kiraya verilmesidir. 
Örneğin değeri 100 bin TL olan bir tarlayı 
yıllık 100 TL üzerinden kiralıyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

Kiracıların nasıl belirleneceğine ilişkin de 
bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

“Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri ye-
tiştirilmek üzere belirlenecek taşınmazlar 
ilan edilecek olup aynı taşınmaz için birden 
fazla başvuru olması halinde kiralama başvurusunda bulunanlar ara-
sında seçim yapılırken belli kriterler üzerinden puanlama yapacağız ve 
en yüksek puanı alan hak sahibi ile sözleşme imzalayacağız. Bu pu-
anlama sisteminde örneğin kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç 
çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu 
yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 
tıbbı aromatik/süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik kooperatif 
gibi üretici örgütleri artı puan alarak kiralamada öncelik hakkına sahip 
olabilecek.”

HAYVANCILIKTA İLK 3 YIL YÜZDE 70 İNDİRİM

Bakan Kurum, Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık faaliyetlerinin 
yapılmasına imkân sağlayan düzenlemeye ilişkin de Hazine taşınmaz-
larının “irtifak hakkı tesisi” olarak adlandırılan “uzun süreli kiralama” 
yöntemi ile vatandaşların kullanımına bırakılacağını dile getirdi.

Kurum, “Bu yöntemle, Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık yatırı-
mı yapmak isteyen vatandaşlarımıza 30 yıla kadar arazi desteği sağlı-
yoruz. Vatandaşlarımız, Hazine taşınmazlarının rayiç bedelinin yüzde 
1’i üzerinden hesaplanacak yıllık bedel karşılığında bu destekten ya-
rarlanabilecek. Ayrıca, yatırımın ilk dönemindeki harcamaları dikkate 
alarak ilk 3 yıl için bu bedelden yüzde 70 oranında indirim de sağlıyo-
ruz.” bilgisini verdi.

Tesisin işletilmesi sonucunda elde edilecek toplam yıllık hasılattan 
“yüzde 1” oranında alınan payın, bu uygulamada “binde bir” olarak 
alınacağını da vurgulayan Kurum, “Hayvancılık için Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 53 ilimizde, 29 mil-
yon metrekare Hazine taşınmazı belirlenmiş olup vatandaşlarımıza 
sunulacak.” dedi.

Kurum, yürütülen üç proje ile toplam kullanılacak Hazine taşınmazı 
sayılarını da şöyle açıkladı:

“Böylece bu üç proje için Türkiye genelinde toplam 64 ilimizde 41,7 
milyon metrekare taşınmaz vatandaşlarımıza sunulmuş olacak. Yine 
bu 3 proje için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak yürü-
tülecek taşınmaz belirleme çalışmalarıyla üçer aylık periyotlarla yeni 
alanlar da belirleyerek vatandaşlarımıza sunacağız. Bu taşınmazları 
ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sayfasında, ilgili belediye, 
ticaret, sanayi ve ziraat odalarında ve taşınmazın bulunduğu mahalle/
köyde ilan ederek duyuracağız.”

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Bu uygulamalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları/Müdür-
lükleri ve ilçelerde Milli Emlak Şeflikleri ile Milli Emlak Genel Müdür-
lüğünün web sitesi “www.milliemlak.gov.tr” üzerinden de yayınlanan 
taşınmazlara elektronik olarak da başvurabilecek.
 
Öte yandan bu projelerin etkin olarak uygulanmasını sağlanması 
amacıyla vatandaşların kiraladıkları taşınmaz üzerinde gerçekleştir-
meyi taahhüt ettikleri proje ve faaliyetler ise Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından takip edilecek.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yerli üretimin arttırılması amacıyla 

ağaçlandırma, hayvancılık ile tıbbi, aromatik ve süs bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin üç projeyle 64 ilde 41,7 
milyon metrekare Hazine arazisi uygun koşullarla vatandaşlara kiraya verilecek.

evre ve Şehircilik Bakanlığından alı-
nan bilgiye göre Bakanlıkça Türki-
ye’deki  orman alanlarını çoğaltmak, 
toprak, su ve bitki arasında bozulan 

dengeyi kurarak erozyonu önlemek ve in-
sanların daha yeşil, temiz ve güzel bir ortam 
içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla Tarım 
ve Orman Bakanlığı ile Hazine taşınmazları-
nın ağaçlandırma amaçlı kiralanmasına ilişkin 
uzun yıllardır teşvik veriliyor.

Bu kapsamda ceviz, badem, antep fıstığı, zey-
tin başta olmak üzere kavak, kızılağaç, okalip-
tüs, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, göknar, ladin, 
akasya gibi türlerin yetiştirilmesi amacıyla 
Hazine taşınmazları üzerinde kiralama bedeli 
dönüm başına yıllık 6 TL 75 kuruşa 10 yıla ka-
dar ağaçlandırma izni veriliyor.

İki Bakanlığın ortaklaşa yürüttüğü projelerle 
ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan tıbbi, 
aromatik bitkiler ve süs bitkileri ile hayvancılık 
alanında Hazine taşınmazları üzerinde üretim 
yapmak isteyen vatandaşlara yeni fırsatlar da 
sunuluyor.

Bu kapsamda mevcut ağaçlandırma uygu-
lamasına ilave olarak ilaç ve kozmetik sektö-
ründe yoğun olarak kullanılan ve lavanta, gül, 
adaçayı, kekik, çörekotu başta olmak üzere 
131 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitki-
lerinin yerli üretiminin arttırılması amacıyla 
Hazine taşınmazları uygun koşullarla kiraya 
verilecek.

BİTKİLER İÇİN 12,7 MİLYON METRE-
KARE ALAN KİRAYA VERİLECEK

Hazine taşınmazları bu düzenleme ile çok yıl-
lık bitkiler için 10 yıl, tek yıllık bitkiler için ise 5 
yıla kadar kiraya verilebilecek.
Ayrıca hem ağaçlandırma hem de tıbbi, aro-
matik ve süs bitkileri yetiştirilmesi projeleri 
kapsamında ilk etapta başta ceviz, badem, 
Antep fıstığı, zeytin olmak üzere ağaçlan-
dırma amaçlı kiralama için 31 ilde 7,7 milyon 
metrekare; lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörek 
otu başta olmak üzere tıbbi, aromatik ve süs 
bitkisi için 19 ilde 5 milyon metrekare olmak 
üzere ilk etapta 12,7 milyon metrekare alan 
kiralanacak.

HAYVANCILIK İÇİN 29 MİLYON MET-
REKARE ALAN KİRAYA VERİLECEK

Öte yandan tarımsal faaliyetlerin desteklen-
mesinde Hazine taşınmazları üzerinde hay-
vancılık faaliyetlerinin yapılmasına imkân 
sağlanmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor.
Hayvancılık bakımından iklim çeşitliliği ve ge-
niş meraları ile önemli bir potansiyele sahip 
olan Türkiye’de organize hayvancılık yoluyla 
yerli üretimin artırılması için de Hazine taşın-
mazları vatandaşların kullanımına sunulacak.

FAZLA BAŞVURU OLMASI HÂLİNDE 
KİRACILAR PUANLAMAYLA BELİRLE-
NECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konu 
ile ilgili yaptığı açıklamada hazine taşınmaz-
larıyla ilgili kiralamaların nasıl yapılacağına 
ilişkin detayları paylaştı.

Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetişti-
rilmesine ilişkin düzenlemeyi değerlendiren 

Ç

www.milliemlak.gov.tr
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Konuya ilişkin açıklamalarda bu-
lunan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum: “İller Bankası A.Ş. 
yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere içme suyu şe-

beke ve arıtma, kanalizasyon, atık su arıtma, 
derin deniz deşarjı, katı atık, harita, imar pla-
nı, kent bilgi sistemi ve üst yapı projelerini 
yapıyor. Bu kapsamda; bin 398 belediye, 51 
il özel idaresi, 2 ilçe özel idaresi, 30 büyük-
şehir su ve kanalizasyon idaresi olmak üzere 
İller Bankası A.Ş. toplam bin 481 yerel yöne-
tim birimine hizmet veriyor.” dedi.

Bakan Kurum, 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde 
yerel yönetimlerin ihtiyaçları doğrultusun-
da kentsel alt ve üstyapı sektörlerinde 587 
adet iş için yaklaşık 2 milyar 828 milyon 903 
bin 347 TL kredi ve yaklaşık 455 milyon 389 
bin 393 TL hibe olmak üzere toplam 3 milyar 
284 milyon 292 bin 740 TL’nin İller Bankası 
A.Ş. tarafından tahsis edildiğini belirtti.

Bakan Kurum ayrıca İller Bankası A.Ş. tarafın-
dan uluslararası finansman kaynağı ile 2018 

yılı ilk altı ay içerisinde 30 milyon 171 bin 525 
TL maliyetli 7 iş tamamlandığını ve 1 milyar 

112 milyon 536 bin 694 TL sözleşme bedelli 
31 işin devam ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, genel bütçe vergi gelirlerin-
den tüm il, ilçe belediyeleri ve il özel idare-
lerine 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde toplam 
18 milyar 876 milyon 486 bin 582 TL pay 
tahakkuk edildiğinin altını çizerek kesintileri 
düşüldükten sonra 16 milyar 85 milyon 569 
bin 279 TL’nin ilgili belediyelere ve il özel ida-
resine gönderildiğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin içme suyu, atık su yatı-
rımlarına da kaynak aktardığına değinen 
Bakan Kurum, 2018 yılı ilk altı ayında içme 
suyu sektöründe 43 adet iş için 256 milyon 
109 bin 848 TL, atık su sektöründe 34 adet 
iş için 387 milyon 467 bin 292 TL harcama 
yapılarak yerel yönetimlere teslim edildiğini 
bildirdi.

Bakan Kurum bunun yanı sıra: “Üstyapı ve 
diğer altyapı sektöründe 158 adet iş için 591 
milyon 577 bin 519 TL ve şehircilik sektörün-
de 66 adet iş için 9 milyon 435 bin 711 TL ol-
mak üzere toplamda 601 milyon 13 bin 230 
TL harcama yapılarak 224 adet iş tamamla-
nıp yerel yönetimlere teslim edildi.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili kuruluşu olan İller Bankası A.Ş. Türkiye genelinde alt yapı ve üst yapı 
yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İLBANK, yılın ilk yarısında yerel yönetimlere kredi tahsisleri, 

hibeler ve uluslararası kaynaklar olmak üzere 3 çeşit kaynak aktarımı yaptı.

YEREL 
YÖNETİMLERE 
DEV KAYNAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
Yerel Yönetimlere Dev Destek

İ lk  6  Ayda 
İçme Suyu Yatırımları’nda 

44 Adet İş İçin 
256 MILYON TL

Atık Su Yatırımlarında 

34 Adet İş İçin 
387 MILYON TL 
Kaynak Kullanıldı

Ülke genelinde alt yapı ve üst yapı pro-
jelerine kredi ve hibe desteği sağlamak 
için İller Bankasının çalışmalarını sürdür-
düğünü ifade eden Bakan Murat Kurum: 
“Son dönemde yerel yönetimlerin artan 
hizmetlerinde İller Bankasının önemli bir 
payı var. Tüm vatandaşlarımıza hak et-
tikleri en iyi hizmeti sağlamak, yerel yö-
netimleri güçlendirmekle mümkün olur. 
İller Bankasının da yaşanabilir şehirlerin 
inşasında önemli bir pay sahibi olduğu-
nu görüyoruz. Biz önümüzdeki dönem-
de tüm bu yatırımların en ideal seviyeye 
çıkarılması için çalışacağız.” dedi.
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“TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konut sahibi olmak isteyenler için tarihi bir kampanyaya imza attı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla hayata geçirilen konutta 
indirim kampanyasının detaylarını açıkladı. 

evre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sektö-
rünün temsilcileriyle birlikte Türkiye’nin geleceğine ve güç-
lü ekonomisine olan güvenin göstergesi olacak tarihî bir 
kampanyada düğmeye bastı. Bakanlık öncülüğünde gay-
rimenkul sektörüyle birlikte başlayan kampanyanın detay-

larını kamuoyuna açıklayan Bakan Kurum, gayrimenkul alanındaki 
kampanya kapsamında projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 
indirim yapılacağını açıkladı. Kurum, söz konusu projeye tüm inşa-
at firmalarının destek verdiğini belirtti. Kampanya kapsamında faiz 
oranları da yüzde 0.98’e çekilirken konut sahibi olacak vatandaşlar 
yüzde 20 yerine yüzde 10 peşinat ödeyecek. 

Düzenlenen basın toplantısında gayrimenkul sektörünün önem-
li temsilcileriyle birlikte kamuoyunu bilgilendiren Bakan Kurum, 
Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik kuşatmaya da dikkat 
çekti. Dış kaynaklı olan bu kuşatmalara karşı Türkiye’de tüm sek-
törlerin büyümeye devam ettiğinin altını çizen Kurum, “Ülkemizin 
içine sokulmak istendiği ekonomik kuşatmaya karşı yeni kampan-
ya başlatıyoruz. TOKİ, borcunu ödeyene yaklaşık yüzde 24 indirim 
kampanyası başlattı. Bu da devletimizin yaptığı fedakârlıklardan 
birinin göstergesi.” dedi. Kampanyanın döviz kurundan olumsuz 
yönde etkilenmeyeceğini de belirten Kurum, “Minimum yüzde 10 
peşinat alınacak. Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında 
yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz 
konusu: Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara 
koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış gel-

di, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç 
kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren 
bir durum söz konusu değil. Şimdi stok noktasında, ‘Net bir rakam 
veya bir stok sayısı var mıdır?’ veya ‘Stoku neye göre belirliyorsu-
nuz?’ derseniz bu bakış açısına bağlı. Bu kampanya 100 bin konutu 
içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25’i ka-
dar. Tabii bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün 
buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin 
konut ve bunun yaklaşık yüzde 25’i diye düşünebiliriz.” açıklama-
larını yaptı. 

“Kazanma Değil, Fedakârlık Günü”
Hayata geçirilen kampanyanın Türkiye ekonomisine yapacağı kat-
kıya değinen Bakan Kurum, “Sektörümüz daha önce olduğu gibi 
bugün de farklı bir kampanya ile bir fedakârlık örneği gösteriyor. 
Vatandaşların da gayrimenkulün gerçekten ülkemizde her zaman 
değerlendiğini ki bu fedakârlıkla kazanmama ihtimallerinin olma-
dığını düşünüyorum. Dolayısıyla hem ekonomi hem sektör hem de 
alıcıların kazanması anlamında çok önemli bir kampanya. Bu du-
rum bazılarını rahatsız ediyor. Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Ara-
lık süreciyle devam eden, şu anda da ekonomik kuşatmayla karşı 
karşıya kaldığımız ülkemizde bu mîllî duruş, bu mîllî birlik, mîllî se-
ferberlik birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız etmeye de devam ede-
cek. Bugün sektörümüzün kazanma günü değil, bugün fedakârlık 
günü.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’yi boykot çağrısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete 
geçti. Bundan böyle Bakanlık, inşa edeceği yapılarda ABD menşeli inşaat malzemeleri kullanmayacak. 
 

PROJELERDE YERLİ VE MÎLLÎ ÜRÜNLER KULLANILACAK 
 
Yine Bakanlık yerli ve mîllî ürünlerin kullanımını arttırmak amacıyla bir genelge yayınladı. Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığınca 81 ilin il müdürlüklerine, gelecek dönemde hayata geçirilecek projelerde ve devam eden 
çalışmalarda yerli ve mîllî ürünlerin kullanımının tercih edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum imzalı genelge gönderildi. 
 
Buna göre, yeni yapılacak projeler, yapım aşamasında olan işler ve devam eden 
yapım işleri ile tüm imalatlarda, 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi” amacıyla çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu 
İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ve eklerinde yer alan listeye göre 
kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanda yerli üretim ürünle-
rin tercih edilmesi gerektiği aktarıldı.  
 
Bu kapsamda, “Yerli Malı Kullanımı Zorunlu 
Olan Makine-Ekipman Listesine” uyul-
ması gerektiği vurgulanan genel-
gede, “Öncelikli olarak 
ülkemizde üretilen 
ürünlerin tercih 
edilmesi 
hususunda 
gereğini 
önemle rica 
ederim.” 
ifadesine yer 
verildi.

BAKANLIKTAN

AMERİKA’YA SERT 
AMBARGO
Dolarda görülen spekülatif hareketlere karşı bir adım da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak inşa 
edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN
YARIM MILYARLIK DESTEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2018 yılının ilk 
altı ayında kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 
yapılan kira yardımları ve faiz desteklerini açıkladı. 

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, “31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun” kapsamında Türkiye genelinde  riskli yapılar için 329 milyon 28 
bin TL, riskli alanlar için 132 milyon 984 bin TL kira yardımı yapıldı.” dedi.

Bakan Kurum terörden zarar gören bölgelerde yatırımların da devam et-
tiğini yapılan kira yardımlarından 99 milyon 984 bin TL’nin bu bölgelerde 
yapıldığının altını çizdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ayrıca 2018 yılı içerisinde hak sa-
hiplerine 15 milyon 840 bin TL faiz desteği verildiğini ifade ederek kentsel 
dönüşüm uygulamaları kapsamında 37 milyon 521 bin TL kamulaştırma 
yapıldığını ifade etti.

İlgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarımı sağlandığını da vurgulayan 
Bakan Kurum, “İller Bankası, TOKİ ve belediyelere, kentsel dönüşüm kap-
samındaki projelere 1 milyar 606 milyon 308 bin TL kaynak aktarımı sağ-
lanmıştır.” dedi.

779 MİLYON
METREKARE  DENETLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından 779 milyon 682 bin metrekare alana tekabül 
eden inşaat denetimlerini yapan bin 667 yapı denetim kuruluşundan, işlemlerinde aykırılık tespit edilenlere 
temmuz ayına kadar 2 milyon 148 bin 240 lira tutarında cezai işlem uygulandığını açıkladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, göreve başladığı tarihten 
itibaren Bakanlık çalışmaları kapsamında bir dizi toplantı 
gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Bakanlığın yapı denetim çalışmalarını da ince-
leyen Kurum, yaptığı açıklamada projelerin gerçekleştirilme 
aşamasında ve sonrasında uygulanacak denetimlerin önemli 
olduğunu vurguladı.

Her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetimi gerçekleş-
tirilen yapı denetim firmalarından mevzuata aykırı hareket eden-
ler, denetçiler ile faaliyeti durdurma ve iptal edilen belge sayıları-
nın kamuoyuyla paylaşıldığına dikkati çeken Kurum, 2018’in ilk 6 
ayına ait rakamlara ilişkin bilgi verdi. 

Kurum, “Bakanlığımız kontrolündeki yapı denetim kuruluşları tara-
fından bugün itibarıyla 779 milyon 682 bin metrekare alana teka-
bül eden inşaatların denetimi gerçekleştirildi. Denetimleri yapan 
bin 667 yapı denetim kuruluşu içerisinden Bakanlığımızca aykırılık 

tespit edilenlere, 147’si faaliyet durdurma, 34’ü belge iptali olmak 
üzere temmuz ayına kadar toplam 2 milyon 148 bin 240 lira cezai 
işlem uygulandı.” diye konuştu.

665 Yeni Denetçiye Belge Verildi

Yeni 665 denetçiye de yapı denetim belgesi verildiğini açıklayan 
Kurum, “Ancak buna karşın kriterlere uymadığı gerekçesiyle 97 de-
netçinin belgesi de iptal edildi.” dedi.

Denetimlerin, vatandaşların sahip olduğu konutların güvenilirliği 
açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum, 
önümüzdeki dönemlerde de denetimlerin titizlikle devam edece-
ğini dile getirdi.

Kurum, “Hedefimiz vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, güvenli 
konutlara ulaştırmak. Bu kapsamda yapı denetim uygulamalarıyla 
ülkemizin yapı stokunu daha kaliteli hale getirmeyi amaçlıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
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154 BIN METREKARELIK SANAT

CSO’DA HER ŞEY  YOLUNDA

İnceleme öncesi yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, 
gerekli ödeneklerin sağlanarak binanın bir an önce 
vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Kurum, 
“Mimari yapısı ve teknik özellikleriyle Türkiye’de ilk 
kez uygulanan ve dünyanın da sayılı örnekleri arasın-
da yer alacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
binası Ankara’ya ve ülkemize değer katacak. Binamız 
tamamlandığında kültür sanat alanında büyük bir 
eksiklik giderilmiş olacak.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası AKM 
alanı dördüncü bölgede 154 bin metrekare alanda 
toplam 5 bloktan oluşuyor. 

CSO binasında 2023 kişilik büyük konser salonu, 
500 kişilik oda orkestrası salonu, içerisinde kayıt 
stüdyoları barındıran koro ve sanatçı çalışma bina-
ları, 800 araçlık kapalı garaj ve büyük bir meydan 
yer alıyor.

Özel bir mimari teknikle inşa edilen merkez ayrıca 
silüeti bozmayacak şekilde Anıtkabir-Kale aksının 
ortasında yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası binasında 
incelemelerde bulundu.

BAKAN KURUM:

“SORUNLARI BİLİYORUM, 
ÇÖZÜM YOLLARINI KONUŞALIM”

evre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaat sektörünün 
temsilcileriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bir araya gel-
di. Sektör temsilcileriyle gündemdeki çalışmaları masaya ya-
tıran Bakan Kurum, toplantıda gelecek dönemdeki çalışmalar 
hakkında da bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-

dan ayrıntıları belirlenecek olan kentsel dönüşüm çalışmalarının 
da ele alındığı toplantıda Bakan Kurum, “Önümüzdeki dönemde 
temel amacımız sektörlere hizmet etmek, önünü açmak. Bizler de 
ekibimizle birlikte bunu yapmaya çalışacağız. Bunun dışında yeni 
argümanlar geliştirmemiz lazım. Sektöre farklı yönlerden ağırlık 
vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir araştırma başlattık. Genel iti-
barıyla önümüzdeki yıllarda da hangi sektörlerin ön plana çıkacağı, 
il bazındaki ihtiyaçların neler olduğu gibi konuları çalışıyoruz. Han-
gi modeller geliştirilebilir diye ayrı bir araştırma konumuz var. Han-
gi modeller üretebiliriz hangi modellerle iş yapabiliriz bunun çalış-
malarını da kendi içimizde yapıyoruz.” değerlendirmelerini yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat 
süren toplantıda, yeni dönemde kentsel dönüşümde izlenilecek yol haritasından, Fikirtepe sorununa 
kadar çeşitli konular masaya yatırıldı. 

Ç “Kentsel Dönüşümde, Yerinde Yapılaşmayı 
Benimsemeliyiz”
 
Sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınarak sorunlara karşı 
çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda, kendisini din-
leyenlerden çözüm önerileri üretmelerini de isteyen Bakan 
Kurum, “Sorunları konuşmaktansa hep beraber ne yapma-
mız gerektiğini konuşmalıyız.” dedi. Önümüzdeki dönemde 
tapu ile ilgili önemli çalışmaların yapılacağını da dile getiren 
Kurum, kentsel dönüşüm konusunda ise özetle, “Kentsel 
dönüşümü yerinde yapmaya dayalı sistemi uygulayacağız. 
Fikirtepe ile ilgili sorunların çözümü için de çalışmaya de-
vam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 3 saat süren 
toplantıda sektörün sağlıklı büyümesi ve büyümenin önün-
deki bazı engeller tartışılırken pek çok konudaki bürokratik 
engellerin ortadan kaldırılması değerlendirildi.
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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Mavi Kart sistemini tanıtmak ve 
denetlemelerde bulunmak için İzmir’in Çeşme ilçesine geldi. Bakan Yardımcısı Birpınar ve beraberindekiler, 2 
Sahil Güvenlik botu ve 1 Gümrük Muhafaza botu eşliğinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botla denize 

açılarak, Çeşme denizi ve marinalar hakkında bilgi aldı. Ilıca Körfezi’nde gerçekleştirilen deniz turunun ardından 
bir otelin marinasına çıkan Bakan Yardımcısı Birpınar, Mavi Kart sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

evre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Emin Birpınar, Türkiye’nin 
tüm denizlerini korumak için 2 yıldır 
yoğun bir çalışma başlatıldığına 
dikkat çekerek, “Avrupa Birliği 

sürecinde Barselona Sözleşmesi 
kapsamında, bölgenin Akdeniz’e kıyısı 
olan bütün denizleri koruma altındadır. 
Biz denizlerimizi gelecek nesillerimiz 
için korumak istiyoruz. Dünyada en çok 
oksijen üreten yerler, denizlerimiz ve 
okyanuslarımızdır. Gelecek nesillerimizin 
faydalanmasını istiyorsak, oradaki canlı 
varlığı korumak ve yaşatmak zorundayız. 

Gelecek nesillerimizin buralarda denize girmesini, 
tatillerini geçirmesini veya bu bölgenin 

insanlarının buradan turizm geliri elde 
etmesini istiyorsak, denizlerimizi 

korumamız gerekiyor.” dedi.

Denizlerdeki kirliliğin en önemli 
nedeninin kıyılardan gelen çöpler 
olduğunu ifade eden Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar, “Kara 

kökenli kirletici dediğimiz atıklar, 
vatandaşımızın sokağa attığı pet şişeler, 

yağmurla denize ulaşıyor ve denizlerimiz 
böyle kirleniyor. Ayrıca teknelerden dolayı 

BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR: 

“HER LİMANDA MAVİ KART 
UYGULAMASI BAŞLADI”

Birpınar:
“459 mavi bayraklı 

plajımız ve 22 de mavi 
bayraklı marinamız var. 

Turistler, internetten 
bunları görüyorlar ve 

buraya geliyorlar.”

kirlilik oluşuyor. İstanbul’dan biliyorum, teknelerinin içinde yaşayan 
insanlar var. Yiyor, içiyor, lavaboya gidiyorlar. O sıvı atıkları aynı yere 
basmaya başlıyorlar. Çünkü onların atık depolama sistemi yok.” diye 
konuştu.

Türkiye’de 296 limanda, yani Türkiye’nin bütün yat limanlarında, 
teknelerin yanaştığı her yerde Mavi Kart uygulamasını başlattıklarını 
açıklayan Birpınar, “Tekne sahibi vatandaşlarımız teknesinde tuvalet, 
lavabo varsa, o sıvı atıkları belli aralıklarla kıyıdaki sisteme veriyorlar. Atığı 
verdiğini de Mavi Kart sistemiyle belgeliyorlar. Biz bu konudaki denetim 
yetkisini, Sahil Güvenlik Komutanlığına devrettik. Onlar sürekli olarak 
denizlerimizi ve tekneleri kontrol ettikleri için zaman zaman tekneleri 
durduruyor ve Mavi Kart numarasını soruyor. O teknenin atığını en son 
ne zaman verdiğini, hangi limandan ne zaman hareket ettiğini sistemden 
online olarak görüyor. Biz Bakanlığımızda da bu sistemi görüyoruz. 
Eğer o tekne sıvı atıklarını vermemişse, ‘Bu kadar zamandır denizdesin, 
atıklarını ne yaptın?’ diye soruyorlar. Eğer cevap veremiyorsa, o tekneleri 
cezalandırıyoruz. Milyon dolarlık teknelerle gezip ondan sonra da gezdiği 
denizi kirletmek, medeni bir davranış değil. Bu denetimler, sadece Türk 
bandıralı tekneler için değil, yurt dışından Türkiye’ye gelen tekneler de 3 
gün süresince burada kaldığı zaman Mavi Kartı almak zorundadır. Onlar 
da atıklarını verdiğini online olarak sisteme işletmek zorunda. Bu sistemi 
bütün Türkiye’de kurduk.” dedi.

‘KATI ATIKLAR DA AYRI AYRI TOPLANACAK’

Ayrıca Sıfır Atık çerçevesinde bütün limanlarda plastiği, camı, metal 
ve organik atıkları ayrı ayrı toplayacak sistemi de kurduklarını ifade 
eden Birpınar şöyle devam etti:

“Teknede yaşayan insanlar atıklarını ayrı ayrı toplayarak limanda 
da ayrı ayrı atabilecekler. Böylece o atıkların da ekonomiye 
kazandırılmasını istiyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, sürekli 
olarak yetkileri çerçevesinde kontrolleri yapacaklar. İstanbul gibi 
yerlerde de Büyükşehir Belediyesi kontrol ediyor. Bu kontrollerimiz 
devam edecek. Vatandaşlarımızın ve gelecek nesillerimizin daha 
temiz, daha güzel denizlere kavuşması için bu kontrolleri yapacağız.”

Ülkeye gelen turistlerin mavi bayraklı plajları internetten inceleyerek 
geldiklerini vurgulayan Birpınar, “459 mavi bayraklı plajımız ve 
22 de mavi bayraklı marinamız var. Turistler, internetten bunları 
görüyorlar ve buraya geliyorlar. Mavi bayrakta, dünyada üçüncü 
sıradayız. Böyle gidersek, İspanya ve İtalya’nın da önüne geçip birinci 
sıraya yükselme ihtimalimiz var. Yeter ki, vatandaşlarımız denizleri 
kirletenleri bize ihbar etsinler. Denize herhangi bir şekilde bir tekne 
sintine atığını veriyorsa, vatandaşlarımız Alo 181 hattımıza ihbar 
etsinler. Bizler de onları Sahil Güvenlik ya da Kıyı Emniyeti ile bularak 
onlara ceza yazalım. Bu denizler hepimizin. Denizlerimizi korumak, 
kollamak görevi bize düşüyor. Sadece devletten kontrol beklemeyin. 
Her vatandaşımız, çevre gönüllüsü ve müfettişi gibi çalışmalı. Bunu 
yapabilirsek, her iki kişiden birini çevre gönüllüsü yapabilirsek, çok 
şeyi başarmış oluruz.” dedi.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar, vatandaşlardan atıklarını denize 
bırakan tekneleri görmeleri durumunda 24 saat açık olan Alo 181 
Çevre Hattı’na bildirimde bulunmalarını istedi.

Ç
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SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN 
POŞETLER ÜCRETLI OLACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kullanımı her geçen gün artan plastik alışveriş poşetlerini hızlı bir şekilde çöpe 
dönüşmesi, hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa yayılarak çevre kirliliğini önemli ölçüde artırması ve mevcut 
geri dönüşüm oranları çok düşük olduğundan kaynak verimliliğini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle 
ücretlendirmeye hazırlanıyor.

Bakanlıkça plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik ça-
lışmalar, 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği’nde ele alınarak alışveriş poşetleri, ambalaj 
ve ambalaj atıklarına ilişkin yönetim sistemine dâhil edildi.

Yönetmelik ile tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan plastik 
alışveriş poşetlerinin kullanımı sonucu oluşan görsel ve çevresel 
kirliliğin önlenmesi ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne 
geçilmesi hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılında yayımlanan yönetmelikle 
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ülkemizde hâlihazırda satış nokta-
larında ücretsiz verilen plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış nok-
talarında ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yaptı.
Bakanlık, uygulamaya geçiş noktasında AB direktifinde öngörülen 
geçiş süreleri de esas alınarak zorunlu uygulamanın başlatılması 
için ilgili sektöre bir yıl geçiş süreci verdi.

Öngörülen plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin düzenle-
me, gereksiz plastik poşet tüketimi ciddi oranda azaltacak, tüke-
ticileri alışveriş yaparken yanlarında getirebilecekleri tekrar kulla-
nımlık poşet, çanta, tekerlekli alışveriş arabaları kullanımı yönünde 
teşvik edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 100 Günlük Ey-
lem Planı’nda yer aldığı üzere plastik poşetlerin 
ücretlendirilmesi konusunda sektör tem-
silcileri ve ilgili Bakanlık temsilcileriyle 
hazırlıklar sürdürülüyor. Tüm satış 
yerlerinde plastik poşetlerin ücretli 
olarak temin edilmesine ilişkin uy-
gulama 1 Ocak 2019 tarihi itibarı 
ile hayata geçecek.

Kamunun bilinçlendirilmesi, 
plastik atık miktarında azalma, 
plastik poşetlerin ücretlendi-
rilmesi ile oluşacak kaynağın 
çevre koruma faaliyetlerin-
de kullanılması planlanı-
yor.  Bu eylem ile 2023 
hedefleri doğrultusunda 
geri kazanım imkânı çok 
az olan plastik poşet 
atık miktarının önemli 
miktarda azaltılması 
sağlanacak.

“SIFIR ATIK ZİRVESİ” 
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan himayelerinde bulunan Sıfır Atık Projesi’nin ilk yılı geride kalırken, projenin her yönüyle ela alındığı 
Sıfır Atık Zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Himayelerinde bulunan Sıfır Atık 
Projesi’nin önemine ilişkin bir 
konuşma yapan Emine Erdo-
ğan, projenin daha yaşanabilir 
bir çevreye katkı sunmasının 

yanı sıra Türkiye ekonomisine de sağlayaca-
ğı katkıya değindi. Erdoğan, “Ekim 2017’de 
başlattığımız proje, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığımızın gayretli çabalarıyla güzel bir 
aşamaya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlık bi-
nalarında başlattığımız çalışma dalga dalga 
tüm ülkeye yayılıyor. Şimdi iş, büyük ölçüde 
belediyelerimizde.” ifadelerini kullandı.

“Güçlü Ekonomi ve Yeşil Bir Doğa İçin” te-
masıyla düzenlenen zirvenin hayırlı olması 
temennisinde bulunan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi hak-
kında bilgiler verdi. Bakan Murat Kurum, 
Sıfır Atığı, “Olabildiğince az tüketmek ve az 
atık oluşturmak, oluşan atıkları kaynağında 
ayrı biriktirmek ve toplamak, ayrı toplanan 
atıkları geri kazanım yapmak, organik atık-
ları kompost ve gübre olarak kullanmak 
düzenli depolamaya ve yakmaya hiç atık 
göndermemek” olarak tanımladı.

Projenin geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesinde ve Bakanlık Hizmet Binasında baş-
latıldığını aktaran Kurum, “Daha sonra çığ 

gibi büyüyen bu hareket, bugün artık 7 bin 
162 kamu kuruluşunda uygulanır hale geldi. 
Amacımız Sıfır Atık sistemini tüm Türkiye’ye 
yaygınlaştırmaktır.” şeklinde konuştu.

YÖNETMELİK 2019’DA DEVREYE GİRECEK

Projeyi başarıya götürecek en önemli ko-
nunun yerel yönetimlerin projeyi sahiplen-
meleri olduğunu vurgulayan Kurum, be-
lediyelerin sadece evsel atıkları toplaması 
ve düzenli depolamasının yetmeyeceğini 
kâğıt-karton, plastik, metal, cam gibi geri 
kazanabilir atıklar için de ayrı bir toplama 
sistemleri kurmaları gerektiğini ifade etti.

Bakan Kurum, 2019 yılı itibarıyla Sıfır Atık 
Yönetmeliği’nin de devreye gireceğini 
anımsatarak, “Bu yönetmeliğe göre bele-
diyelerimiz bundan sonra ikili toplama sis-
temine geçecek, atıkları ayrı toplamak için 
hizmet verecekler. Bu uygulamayı hayata 
geçirmeleri için belediyelere 2019 yılı so-
nuna kadar süre verdik. Belediyelerimizin 
uygulamalarını yakından takip ediyor ve 
destekliyor olacağız.” dedi.

Sıfır Atık uygulamasını her anlamda güç-
lendirmek için önemli çevresel sorun oluş-
turan plastik poşetler konusunda da çalış-
malar başlattıklarını anlatan Kurum, şunları 

kaydetti:

“1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla plastik poşet-
leri ücretli hale getiriyor ve plastik poşet 
kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. Şu an 
için yıllık kişi başı 440 olan plastik poşet kul-
lanımını 2019 yılı sonu itibarıyla 90’a, 2025 
yılı sonu itibariyle de 40 adete düşüreceğiz 
ve yıllık poşet kullanımımızı süreç içerisinde 
çok daha fazla azaltacağız.”

Zirvede gerçekleştirilen Sıfır Atık Ödül 
Töreni’nde, Sıfır Atık duyarlılıkları nedeniyle 
bazı kurum ve kuruluşlara ödül verildi. Geri 
dönüşümlü camdan üretilen ödülleri sahip-
lerine Emine Erdoğan takdim etti.

EMİNE ERDOĞAN’A FAO’DAN ÖDÜL

Ödül töreninde ayrıca BM Gıda ve Tarım Ör-
gütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatö-
rü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Emine 
Erdoğan’a çevre duyarlılığı projeleri ve 17 
Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle verilen 
FAO’nun “Sıfır Atık, Sıfır Açlık” temalı ödülü 
takdim etti.

Bakan Murat Kurum da Emine Erdoğan’a 
Fatih Sultan Mehmet’in çevre fermanının 
yer aldığı tabloyu hediye etti.
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Kurum, Cumhurbaşkanı Hükü-
met Sistemi’nde kurumların 
hızlı hareket etmesi ve kararla-
rın daha hızlı alınmasının büyük 
önem arz ettiğini vurguladı.

Vatandaşların “İmar Barışı’ndan 31 Aralık’a 
kadar faydalanabileceğine dikkati çeken 
Kurum, şöyle devam etti:

“İzmir’deki yapılara baktığımızda 2,5 
milyon yapımız var ve bu yapı stoku-
nun yaklaşık yüzde 65’i de riskli. Başvu-
ru sayısının yüksek olmasının en önem-
li sebebi de budur diye düşünüyoruz.

Bugünkü gündemimizde bu riskli yapı 
stokuyla alakalı Bakanlığımız olarak 
hızlı, pratik kararlar alıp uygulamaya 
nasıl geçebiliriz, açıkçası tüm genel 
müdürlüklerimizle buradayız yapılması 
gerekenler neyse bunların kararlarını 
burada alıp hayata geçirmek istiyoruz.” 

Kurum, Bakanlığına bağlı birimlerin 
kentteki sorunların çözümleri noktasın-
da yerinde incelemeler yapacağını ve 
bunların çözümü noktasında hızlı hare-
ket edileceğini bildirdi.

Konuşmasında İmar Barışı ile ilgili uyarı-
larda bulunan Bakan Kurum, şunları ifa-
de etti:

“İmar Barışı ile ilgili denetimleri yapıyo-
ruz. Şunu çok net söylemek istiyorum, 
İmar Barışı yeni kaçak yapı yapma kanu-
nu değildir. Şu an biz kaçak yapı yapılma-
sını kesinlikle istemiyoruz. 2017 sonuna 
kadar yapılan yapıları ilgilendiriyor, do-
layısıyla buradan bütün belediye baş-
kanlarınıza duyuruyorum, kesinlikle yeni 

bina yapılmaması noktasında hassasiyet-
lerini göstermelerini kendilerinden rica 
ediyorum. Buna ilişkin ekiplerimiz yine 
sahadalar bizim tabiat varlıkları alan-
larında, çevre koruma alanlarında yeni 
yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. 
Yeni yapılan yapılarla ilgili kanuni işlem 
neyse gereğini yapacağız.”

Kurum, Millet Bahçesi Projesini İzmir’de 
de hayata geçireceklerini bununla ilgili 

çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Bakan Kurum daha sonra İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan 
Aziz Kocaoğlu ile görüştü.

Kentin problemlerini dinlemek ve onlara 
çözüm bulmak için ziyaretleri gerçekleş-
tirdiklerine işaret eden Kurum, Cumhur-
başkanı Hükümet Sistemi’nin getirdiği 
hızın sahada da gösterilmesi gerektiğini 
bunun için tüm ekiplerin sorunların çö-
zümü noktasında sahada olduklarını be-
lirtti.

Kurum, İzmir’in altyapı, feribot ve kıyı ile 
ilgili problemlerinin çözüme kavuşturul-
ması gerektiğini aktararak, yargı sürecin-
de olan katı atık sisteminin bir an önce 
hizmete girmesi için davadaki gerekçele-
rin giderilerek sistemin hayata geçirilme-
si gerektiğini ifade etti.

Bakan Kurum, kentteki temasları kapsa-
mında AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziya-
ret ederek partililerle görüştü.

Burada konuşan Kurum, İstanbul ve 
Diyarbakır’dan sonra Türkiye için büyük 
bir değer olan İzmir’i ziyaret ettiklerini 
ifade etti.

Sorunları yerinde görerek çözüm için 

BAKAN KURUM:

“İMAR BARIŞI YENİ 
KAÇAK YAPI YAPMA 
KANUNU DEĞİLDİR”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki programı kapsamında İzmir 
Valiliğini ziyaret etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından karşılanan Bakan 
Kurum, Valilik şeref defterini imzaladı.

karar almaya çalıştıklarını aktaran Ku-
rum, İzmir’in de sorunlarını yerinde 
görerek, istişareler gerçekleştirerek 
en kısa sürede çözme arzusunda ol-
duklarını söyledi.
İzmir’in bir deniz şehri olduğuna işa-
ret eden Kurum, deniz ulaşımı nok-
tasında da yapılması gerekenler için 
çalışma yapacaklarını ifade etti.

Kurum, kentin büyük bir problemi 
olan katı atık depolama tesisinin fa-
aliyete geçmesi için düzenlemelerin 
yapılarak tesisin inşaatına biran önce 
başlanması gerektiğini vurguladı.

İzmir’de de millet bahçesi oluşturma 
noktasında incelemeler yapacakla-
rını ifade eden Kurum, “Halkın nefes 
alacağı, gezeceği, çocuğuyla mutlu 
olacağı 7’den 70’e herkesin gezebile-
ceği, her türlü ihtiyacın karşılanacağı 
alanlar üretmek zorundayız. İnşallah 
İzmir’i şaha kaldıracağız. İzmir’in de-
ğeri, İzmir’in kaynakları buraya kesin-
likle yeter. Bu kaynakları hep beraber 
kullandığımızda İzmir çok daha iyi bir 
yere gelecektir. İstihdam noktasında, 
iş noktasında ülkeye çok büyük katma 
değer sağlayacaktır.” diye konuştu.

Bakan Kurum,  temasları çerçevesinde 

Ege Üniversitesini de (EÜ) ziyaret etti.

İzmir’de yapılması planlanan mil-
let bahçesine ilişkin üniversite 
bünyesinde bulunan 280 dönüm-
lük ormanlık alan hakkında bilgi 
alan Bakan Kurum, EÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi bünyesinde yeni yapılan 
merkezi ameliyathanede de ince-
lemede bulundu.  Ege Üniversite-
si binalarının yenilenmesi projesi 
hakkında da yetkililerle görüş alış-
verişinde bulunan Bakan Kurum, el 
birliği içerisinde üniversiteye za-
rar vermeyecek, üniversiteye kat-
kı sağlayacak, çevreye zarar ver-
meyecek projede olabileceklerini 
ifade ederek, “Üniversitemizin de 
devletimizin de kendi içinde kay-
nağını üretip yapabiliyor olması en 
doğrusudur. Fakültemizle birlikte 
el birliği içerisinde, iş birliği içeri-
sinde yerel bir kentsel tasarımı ya-
parız, herkesin görüşlerini almaya 
çalışırız.” dedi.

Daha sonra Karabağlar ilçesinde ya-
pılan kentsel dönüşüm alanına ge-
çen Bakan Kurum, örnek daireyi ge-
zerek inşaatın durumu ile ilgili bilgi 
aldı ve yürütülen kentsel dönüşüm 
projesiyle ilgili yetkililerle toplantı 
yaptı.
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IKLIM DEĞIŞIKLIĞI IÇIN

STRATEJİK PLAN YAPIYORUZ

evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 
Sıfır Atık Projesi’nin TBMM’deki uygulama ala-
nında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, 
Ordu’da meydana gelen sel felaketine 

ilişkin de gazetecilere değerlendirmelerde bu-
lundu. Kurum, “Derelerin ıslahının, kesitleri-
nin yeniden tartışılarak incelenmesi lazım. 
Bilhassa kaçak yapılaşmadan kaynaklı yer-
lerin ciddi manada yeniden gözden geçiril-
mesi gerekiyor. O manada biz de bir stratejik 
eylem planı hazırlayacağız.” dedi. 

İklim değişikliğiyle ilgili çalışmaların bulunduğu-
nu belirten Kurum, şöyle konuştu:

“İklim değişikliğiyle alakalı bizim de stratejik bir plan 
yapmamız gerekiyor. Çalışılıyor, onu da en yakın zamanda açık-
layacağız. Belki bu saatten sonra derelerin ıslahının, kesitlerinin 
yeniden tartışılarak incelenmesi gerekiyor. Bilhassa kaçak yapı-

laşmadan kaynaklı yerlerin ciddi manada yeniden gözden geçi-
rilmesi lazım. O manada biz de bir stratejik eylem planı 

hazırlayacağız. Sel, aşırı yağışlar... Sonra da insanımı-
zın canı acıyor. Bu sefer de devletin hem  vatanda-

şımızın canını hem de malını koruması gerekiyor. 
O manada biz de Bakanlık olarak ne yapılması 
gerekiyorsa en kısa sürede yapacağız.”

Ordu’daki sel felaketine ilişkin ekiplerin sahada 
çalışmaları sürdürdüğünü, tespitlerin yapıldığı-
nı, gereken ne varsa yapılacağını bildiren Kurum, 

“Biz güçlü devletiz, en kısa zamanda üstesinden 
geliriz ama bunları en az hasarla atlatmaya yönelik 

bir çalışma yapılması ihtiyacı çıkıyor. Mevcut altyapı-
larda zaten yağmur suları, atıklar, kesitler bunlara göre 

hesaplanır. Tabii ki afet başka bir şey ama iklim değişikliğin-
den kaynaklı bazı şeylerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. 
İnşallah stratejik eylem planında da bunları geçireceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile Sıfır Atık Projesi kapsamında TBMM’de kurulan Atık Geçici Depolama Alanı’nı ziyaret etti.

“Biz güçlü devletiz, 
en kısa zamanda 
üstesinden geliriz 
ama bunları en az 
hasarla atlatmaya 
yönelik bir çalışma 
yapılması ihtiyacı 

çıkıyor.

Ç

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Camii’nde yaptığı incelemeye eşlik 
etti. Beraberindeki bakanlarla birlikte yapımı süren camide ye-
rinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada 
yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Çamlıca Camii’ndeki incelemelerinde yoğun güvenlik önlemi 

alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bakan Kurum’un yanı sıra Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

Bakan Kurum Önceki Hafta Çalışmaları Denetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Camii’nde yap-
tığı incelemelerin öncesinde Bakan Kurum, Bakanlık bürokrat-
larıyla birlikte söz konusu camide bir toplantı gerçekleştirmişti. 
Önceki hafta yapılan toplantı sırasında uzun süre şantiyede kalan 
Bakan Kurum, yapım çalışmaları süren caminin hemen her nokta-
sında yetkililerden bilgi aldı.

ÇAMLICA CAMİİ’Nİ BERABER 
İNCELEDİLER
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yapımı devam 
eden Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ADINA 
SAHİBİ
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Bakanlıkça hazırlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girdi.

Bazı uygulamalara alternatif ve kolaylaştırıcı yeni düzenlemelerin ge-
tirildiği yönetmelik değişikliklerine göre, kat adedi 3 olan binalarda 
asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisini 
zorunlu tutan düzenlemeden “tek bağımsız bölümlü konutlar” hariç 
tutuldu.

Bakanlıkça kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçek-
leştirilmesi amacıyla yapılacak ya da uygun görülecek ifraz, tevhit ile 
parsel sınırı düzeltme işlemleri, yönetmelikte yer alan ifraz ve tevhit 
şartlarına tabi olmayacak.

Yönetmeliğin asansörlerle ilgili 34’üncü maddesindeki değişikliğe 
göre, 10 kat ve üzeri binalarda ve zemin kat üzerinde 20’den fazla ko-
nut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda en az 2 adet olmak 
üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirle-
necek sayıda asansör yapılması zorunlu tutuldu.

Bu kapsamda, asansörlerden en az biri herhangi bir tehlike anında, 
arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını 
açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman 
sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde 
tesis edilecek.

İki asansör yapılmasına ilişkin bu düzenleme daha önce 7 kat ve üzeri 
binaları kapsıyordu.

Öte yandan 1 Ekim 2017 tarihinden önce ruhsat alan yapılarda tadilat 
istenmesi durumunda ilk ruhsat eki emsal ve yapılaşma hakkı dahilin-
de yeni yönetmeliğin yüzde 30 emsal sınırlamasına ve kademe zorun-
luluğuna takılmadan tadilat yapılabilmesi de sağlandı.

Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen gö-
rüşmede Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’yle yeni bir hizmet anlayışı başla-
dığını belirterek, “Bakanlığımız, projelerin daha 
hızlı ve etkin yürümesi için ‘ilgili kuruluşlarla’ 
güçlendirildi. Biz de yeni sistemle birlikte yeni 
bir vizyonla hareket edeceğiz.” dedi. Dünya 
Bankası ile bugüne kadar yapılan projeler için 
teşekkür eden Bakan Kurum, yeni dönemde 
daha büyük ölçekte projeleri birlikte geliştire-
ceklerini söyledi.

Bakan Kurum, altyapı, üstyapı sorunlarının çözü-
mü ve afet yönetimi konularında ortak çalışmala-
rın süreceğini vurguladı.

Toplantıda, Dünya Bankasından sağlanan fi-
nansman koşullarının iyileştirilmesi, kentsel dö-
nüşüm ve iklim değişikliği alanında ortak çalış-
malar yürütülmesi için teknik düzeyde çalışma 
grubu oluşturulması da kararlaştırıldı.

BİNA  ASANSÖRLERİNE YENİ DÜZENLEME

DÜNYA BANKASI İLE ORTAK 
ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle daha önce 7 kat ve üzerindeki binalar için geçerli 
olan iki asansör yapma zorunluluğu artık 10 kat ve üzeri binaları kapsayacak.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya 
Türkiye Ülke Temsilcisi Johannes Zutt ve 
beraberindeki heyet , Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

İMAR BARIŞI’NDA BAŞVURU SAYISI

8,5 MiLYON’A YAKLAŞTI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İmar Barışı düzenlemesinde Yapı Kayıt Belgesi 

için başvuranların sayısı 8 milyon 446 bin 103’e ulaştı, vatandaşlarca 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 
TL ödeme yapıldı. Başvuru sayısı her geçen gün artan İmar Barışı’na yapılacak başvuruların süresi ise 

31 Aralık’a kadar uzatıldı.

Konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedefle-
nen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında e-Devlet 
üzerinden 8 Haziran’da başlayan başvurulara vatan-
daşların ilgisi sürüyor. İmar Barışı uygulamasının 31 

Aralık’a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Res-
mi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda bugüne kadar İmar Barışı düzenlemesinde baş-
vuru sayısı 8 milyon 446 bin 103’e ulaştı, vatandaşlarca Yapı 
Kayıt Belgesi bedeli olarak 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 
lira ödeme yapıldı.

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırıl-
ması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıla-
rın kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırıl-
ması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017’den 
önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve 
kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile “www.turkiye.gov.
tr” adresine veya “e-Devlet” mobil uygulamasına giren vatan-
daşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan 
yapı sahipleri, “İmar Barışı Başvuruları” bölümüne girdikten 

sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.
 
CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE 
YAYIMLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan “İmar 
Barışı” düzenlemesinde başvuru süresinin 31 Aralık’a kadar 
uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 
karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız 
veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi 
başvuru süresi 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı.

Söz konusu karar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı 
maddesi gereğince verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı 
durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya 
ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla 
bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen 
İmar Barışı’nda 8 Haziran’da başlayan başvurular 31 Ekim 2018 
‘de sona erecekti.
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Foça’da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, 
31 Ağustos’ta Sahil Güvenlik Komutanlığının Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğüne olayı bildirmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum’un talimatıyla hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Kıyıda 1,5 kilometrelik bir sahil şeridinin kirlendiğini belirlediklerini an-
latan Kuran, “Acil müdahale konusunda ekipmanları bulunan, kirliliğe 
müdahale yetkisi bulunan iki firmamız hemen yetkilendirildi ve bölge-
ye intikal ettirildiler. Solventlerle ve petlerle kirlilik temizlendi kayalık-
larda oluşan kirlilik basınçlı sıcak sularla temizlendi. 85 kişiyle 30 gün 
boyunca gece gündüz bilfiil temizlik sağlandı. Yaklaşık olarak 2 bin 400 
ton katı ve 50 metreküp de sıvı tehlikeli atık toplandı. Denizimiz terte-
miz olmuş vaziyette.” dedi.
 
“TEMİZLEME BEDELİNİ GEMİDEN TAHSİL EDECEĞİZ”

Kirliliğe Harrier isimli Palau bayraklı bir geminin sebep olduğunu anım-
satan Kuran, İzmir Valiliği başkanlığında zarar tespit komisyonu kurul-
duğuna işaret etti. Söz konusu gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığınca 
1 milyon 674 bin lira idari para cezası kesildiğine dikkati çeken Kuran, 
“Bizim amacımız çocuklarımıza dünden daha iyi bir yarın bırakmak. İyi 
bir çevre bırakmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Denizi görü-
yorsunuz, önceki fotoğraflarda vardır. 1 aylık sürede burası eskisinden 
daha iyi bir hale getirildi.” diye konuştu.

Geminin söküm için Türkiye’ye getirildiğini aktaran Kuran, şunları söy-
ledi: “Sadece ceza olarak düşünmeyin, buranın temizliği için de 25 
milyon liraya yakın masraf yapıldı. Bu da aynı şekilde gemiden tahsil 
edilecek. Sadece ceza olarak bakılması çok doğru bir yaklaşım değil. 
Ceza ile ilgili gerekli çalışmalarımız zaten sürüyor. Gemiyi Aliağa’da 
bekletiyoruz. Şu anda ola ki bir aksilik olmasın diye herhangi bir işlem 
yapılmıyor. Bu ceza yurt dışı da olsa yurt içi de olsa biz bu parayı bir 
şekilde inşallah alacağız.”

Osmanlı’nın şehircilik bakımından dünyadan daha önde 
olduğunu ifade eden Ortaylı, “Bizim bir kırın ortasında 
Orhun Abideleri’ni dikmediğimiz açık. Türklerle Moğollar 
orada iç içe yaşıyorlar. Abidelerin civarında şehirlerin ol-

duğu kazılar yapıldıkça ortaya çıkıyor. Bu şehirler, bizim bildiğimiz 
şehirler değiller. Bizden evvel de şehirler var. Orta Asya’da bugünkü 
Özbekistan’da olduğu gibi şehirler var ancak bunlar İran’dan kalma 
şehirler.” diye konuştu.

Prof. Dr. Ortaylı, Osmanlı’da imar düzeninin tamamen devlet işi ol-
duğunu vurgulayarak, şehirlerle ilgili durumun bugünkü gibi bele-
diye meclislerine verilmediğinin altını çizdi.

1950’ler 1960’lardaki gecekondulaşmadan bahseden, lağımların so-
kağa aktığını söyleyen Ortaylı, şöyle devam etti:

“Şu anda böyle sokakta akan lağım yok. Bu şehirliler susuz yaşa-
mıyorlar. İstanbul’da, Ankara’da da susuz ev çok az. Herkesin suyu 
akar. Şehirlerin altyapı sorunları büyük ölçüde halledilmiş durumda. 
Ruhsatsız ve hesapsız gecekondu devri gitmiştir ama imar düzenine 
riayet etmeyen çok katlı binalar vardır. İmar düzeni ve imar kullanımı 
konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına büyük görev düşmek-
tedir. Bu işin halledilmesi geç kalınmış, bazı tedbirler lazım. ‘Hazine 
arazisi’ denilen şeyi halledeceksiniz. Bunu halletmediğiniz taktirde 
bu memleketin sırtı yerden kalkmaz. Siz o arazileri parseller, açık ar-
tırma ile satarsınız, o arazileri farklı imar düzenine çıkararak park gibi 

kamusal tesislere mi dönüştürürsünüz, bir şey yapana kadar yasak 
bölge mi yaparsınız bilemem. O arazinin kullanımında akıllıca hare-
ket etmezseniz hiçbir sorunu çözemezsiniz. Dünyada böyle bir şey 
yok.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakan-
lık Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen Çevre ve 
Şehir temalı konferans dizisinin ilk konuğu Ser-
dar Kılıç oldu. Televizyon programı yapımcısı ve 
sunucusu olan Serdar Kılıç, “Doğadaki İnsan ve 
Çevre” temalı konferansı ile Bakanlık persone-
liyle bir araya geldi. Doğa ve çevre konulu prog-
ramlarıyla kamuoyunda yakından tanınan Kılıç, 
konferans süresince tabiatın önemini kendisini 
dinleyenlere anlattı. Programlarında ve araştır-
malarında tabiatı tarihsel süreç içinde değer-
lendirdiğini dile getiren Kılıç, geçmiş yüzyıllarda 
kullanılan ulaşım yollarındaki yerleşim yerleri-
nin çevre ve şehir kavramıyla önemli bir ilişkisi 
olduğuna değindi. Bu şekilde yaşantının devam 
ettiği köylere yaptığı ziyaretleri kendisini din-
leyenlere aktaran Kılıç, 30 yıl sonra günümüz 
şartları nedeniyle devam eden göçler sonucu 
bu köylerden geriye sadece kalıntıların kalabi-
leceğini söyledi. Program çekimleri sırasındaki 
tabiat izlenimlerini de konferansa katılanlarla 
paylaşan Kılıç, en doğru terapi yönteminin do-
ğadaki yaşantı olduğu görüşünü dile getirdi.

Konferansa katılan Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Mücahit Demirtaş, programın ardın-
dan Serdar Kılıç’a teşekkür ederek bir hediye 
takdim etti.

FOÇA YENİDEN PIRIL PIRIL 

İLBER ORTAYLI, ŞEHİRLEŞME SERÜVENİMİZİ ANLATTI

SERDAR KILIÇ DOĞA’YI 
ANLATTI

İzmir’in Foça ilçesinde geçtiğimiz ay bir gemiden fuel-oil 
boşaltılması sonucu meydana gelen deniz kirliliği, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının yoğun çalışmaları sonucu temizlen-
di. Olayın meydana geldiği günden itibaren temizlik çalış-
malarını yapan ekipler, bölgede sürdürdükleri çalışmada 
sona geldi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Osmanlı’da Çevre ve Şehir” konfe-
ransında Bakanlık personeline, Osmanlı’dan günümüze çevre ve şehirciliğin geldiği durumu örneklerle anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından düzenlenen Çevre ve Şehir 
Konferansları’nın ilk konuğu Serdar 
Kılıç oldu.
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BAKAN KURUM: 

RUSYA İLE  GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİZ VAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Moskova’da  düzenlenen “12. Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı”na katıldı.

Kurum, stantları beraberindeki Rus-
ya Federasyonu İnşaat, Konut ve 
Kamu Destekleri Bakanı Vladimir 
Yakushev, AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Çevre ve 
Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank,  
TOKİ Başkanı Ergün Turan, Emlak Konut 
GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, 
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan 
Gedikli, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şekip Avdagiç ve bürokratlar-
la gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Yakushev ile ikili görüşme de 
gerçekleştiren Kurum, inşaat alanındaki 
ilişkilere ve yatırımlara ilişkin bilgi alışveri-
şinde bulundu.

“İŞ HACMİMİZ HER GEÇEN GÜN 
DAHA DA ARTIYOR”

İkili görüşmenin ardından ortak basın top-
lantısı düzenleyen Kurum, Türkiye ve Rusya 
arasında çok güçlü ilişkiler bulunduğunu 
belirterek, “Enerji, inşaat, turizm alanında, 
hemen hemen her alanda ikili ilişkilerimiz 
mevcut ve iş hacmimiz her geçen gün 
daha da artıyor. İlişkilerimizi daha güçlen-
dirmek adına yapılması gereken çalışmayı 
bir an önce başlatacağız.” diye konuştu.

Fuarın hem bölge hem de dünya açısından 
önemine işaret eden Kurum, Bakanlığa 
bağlı kuruluşlar Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 

Emlak Konut ve İller Bankası (İLBANK) ile 
fuarda olduklarını bildirdi.

TOKİ, Emlak Konut ve İLBANK’ın çalışmala-
rına ilişkin bilgi veren Kurum, TOKİ ve Em-
lak Konut’un 16 yılda 1 milyonun üzerinde 
konut inşa ettiğini, İLBANK’ın da şehirlerin 
altyapılarını yenilediğini belirtti.

6 MİLYON RUS TURİST

Bakan Kurum, geçen yıl 4,7 milyon Rus’un 
Türkiye’ye geldiğini, bu yıl rakamın 6 mil-
yona ulaşmasının öngörüldüğünü vur-
gulayarak, “Kabine olarak da Sayın Cum-
hurbaşkanımıza sunduk. İlişkileri daha da 
güçlendirmek, yabancıların ülkeye ziyareti 
ve vatandaşlık noktasında daha da kolay-
laştırmak adına her türlü düzenlemeyi ya-
pıyoruz. Bu süreçte Türk ve Rus iş adamla-
rımız, iki ülke vatandaşlarımız açısından bu 
ilişkilerin güçlendirilmesi bizim için büyük 
önem arz ediyor. Bu ilişkileri güçlendirmek 
için biz de Bakanlık olarak biz her türlü 
çalışmayı yapacağız.” değerlendirmesini 
yaptı.

Bakan Yakushev’e de misafirperliğinden 
dolayı teşekkür eden Kurum, basın toplan-
tısının ardından katılımcılarla fuarın açılış 
kurdelesini kesti.

İMAR BARIŞI’NIN USUL ve ESASLARI 
YAYIMLANACAK

Bakan Kurum, “İmar Barışı” düzenlemesin-
deki son duruma ilişkin de, “Turizm, sanayi 
alanlarında sahada belli problemler vardı. 
Sosyal donatıların, havaalanlarının barış-
tan faydalanması noktasında sıkıntılar var-
dı. Onlara ilişkin usul ve esasları hazırladık. 
Cumhurbaşkanlığımıza gönderdik. İnşal-
lah bugün yarın yayımlanır. Dolayısıyla sa-
hadaki problemler çözülür diye düşünüyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

“MİLLET BAHÇELERİNDE İLK 
PROJELER GELMEYE BAŞLADI”

Millet bahçeleriyle ilgili ilk projelerin kendi-
lerine ulaştığını anlatan Kurum, “Yıl sonu-
na kadar birçoğunun ihalesini yapacağız.” 
dedi.  

Kurum, Atatürk Havalimanı’nın yerine yapı-
lacak millet bahçesinin projesinin yıl sonu-
na kadar tamamlanıp 2019 başında ihaleye 
çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Emlak Bankasına ilişkin de bilgi veren Ku-
rum, genel kurulun toplandığını ve “Emlak 
Katılım Bankası” olarak ana sözleşmenin 
geçtiğini anlattı.

Bakan Kurum, kısa adı “Emlakbank” olan 
bankanın, Bakanlık bünyesindeki ilgili ku-
ruluşlarla ilişkilerini sağlayabilmesi için 
düzenleme yapılmasının ardından sahada 
Bakanlığa bağlı kuruluşlarla çalışacağını 
söyledi.   

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak’ta terörden zarar gören 
bölgelerde inşa edilen konutları inceledi.

evre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum, bir dizi inceleme ve programa 
katılmak için gittiği Şırnak’ta terör-
den zarar gören bölgelerde yeniden 
inşa edilen konutlarda incelemeler-

de bulundu.

Şırnak Valiliğini de ziyaret eden Kurum, 
basına kapalı gerçekleştirilen toplantının 
ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti. Bu-
rada partililere hitap eden Kurum, “Birçok 
medeniyet, dini, ırkı, dili ve mezhebi ne 
olursa olsun burada yüzyıllarca beraber ya-
şamıştır. Cudi Dağı’nın eteklerinde huzurlu 
yaşamıştır. Bu huzura ve yaşama engel ol-
mak isteyen terör örgütü, maalesef burada 
çok derin yaralar ve izler bırakmıştır. Şehir-
lerin altını üstüne getirdiler. Şırnak’ta 28 
camimizi yerle bir ettiler. İnsanların ibadet-
lerini yaptığı mekânlara girip terör yuvası 
hâline getirmeye çalıştılar.” diye konuştu.

İzmir, Ordu, Samsun, Bolu, Hakkari ve 
Diyarbakır’dan sonra Şırnak’a geldiklerini, 
buradaki ihtiyaçların Bakanlıkça ivedilikle 
yerine getirileceğini ifade eden Kurum, 
terör olaylarından zarar gören Şırnak mer-
kezde 3 milyar TL yatırım yapıldığını söy-
ledi.

Kurum, Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil’de her 
yerin şantiye alanına döndüğüne dikkati 

çekerek, “Sosyal konutlarımızı, yollarımızı, 
altyapılarımızı ve içme suyumuzu bitirdik. 
İnşallah süreç içerisinde hepsini tamamla-
yıp değerli halkımızın hizmetine sunaca-
ğız.” dedi.
 
“TERÖRDEN ZARAR GÖRENLERE 
728 MİLYON LİRA YARDIM YAPILDI”
 
Şırnak’ta 33 bin 500 az hasarlı konut oldu-
ğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

“14 bin 500 konutumuz da yıkıldı. Bunla-
rın yıkılması akabinde biz ilimizde 10 bin 
169 konut inşa ediyoruz. Bunların yakla-
şık 3 bin 200’ü bitme aşamasına geldi ve 
inşallah yıl sonu gelmeden hak sahipleri-
ne teslim edeceğiz. Yine 506 iş yeri iha-
lesi gerçekleştirdik. Bunların da 186’sını 
bitirdik. Devamını da inşallah en kısa za-
manda bitireceğiz. 9 cami inşaatımız var, 
merkez ve ilçelerde. Bunların 4’ü bitti, 
5’inin de inşaatı devam etmektedir. He-
men hemen bütün projelerimizin içinde 
taziye evlerimiz var. Milletimizin iyi gü-
nünde de kötü gününde de ihtiyaçlarını 
giderebilecekleri alanlar inşa ediyoruz. 
Bunların da ikisi bitmiş durumda. Ayrıca 
458 kilometre asfalt yapılacak. Bunun da 
302 kilometresi bitmiş durumda. 212 ki-
lometre kanalizasyon ve 688 kilometre 
de içme suyu inşaatı yapılıyor. Bunların 

da harcaması yaklaşık 700 milyon TL’dir.”
Devletin terörden zarar gören vatandaşla-
ra 728 milyon TL yardım yaptığını bildiren 
Kurum, terör mağdurları için yapılan ko-
nutların genel inşaat seviyesinin yüzde 71 
olduğunu dile getirdi.

Kurum, Silopi ilçesinde 236 konutu hak 
sahiplerine teslim ettiklerini vurgulayarak 
şöyle devam etti:

“88 konut da hak sahiplerine teslim aşa-
masına geldi. 517 konutun 107’si için 
kura çekimi yapıldı. 220 konutun kura 
çekimi de hazır, önümüzdeki günlerde 
onları da yapacağız. Geri kalan 189 konut 
için de taleplerimizi topluyoruz. Cizre 
Dirsekli’de yapılan 967 konutluk projede 
87 konut talebi aldık. Bunların kura çeki-
mini de kısa sürede yapacağız. Kalanlar 
ile ilgili talep toplama işlemimiz devam 
ediyor. İdil ilçemizde 187 konutun tama-
mını hak sahiplerine teslim ettik. Rezerv 
alanında yapılan 217 konutun da hak sa-
hiplerine teslimleri yapılıyor.”
 
Kurum, Şırnak’ta artık terörün değil turiz-
min, ticaretin ve insanlığın konuşulacağı-
nı, şehirde yokluğu hissedilen sosyal do-
natıları, yeşil alanları, ticaret merkezlerini 
vatandaşlarla buluşturacaklarını sözlerine 
ekledi.

Ç

BAKAN KURUM:

“728 MİLYON 
LİRA HARCANDI”
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Konuşmasında Türk müte-
ahhitlik sektörünün Türki-
ye’deki projelerini ve tanıtı-
mını, uluslararası alanda da 
en güçlü şekilde yapmak 

amacıyla Rusya’da bulunduklarına 
işaret eden Kurum, bu kapsamda ya-
rın Proestate Gayrimenkul Emlak Yatı-
rım Fuarı’nı ziyaret edeceğini kaydetti.

Burada da İnşaat İşlerinden Sorum-
lu Başbakan Yardımcısı Vitaly Mut-
ko ve Rusya Federasyonu İnşaat, 
Konut ve Kamu Destekleri Bakanı 
Vladimir Yakushev ile görüşmelerde 
bulunacağını anlatan Kurum, “Hem 
Rusya’daki hem Türkiye’deki inşaat 
sektörüyle alakalı işleri görüşme fır-
satımız olacak.” diye konuştu.

Gün içerisinde Türkiye Rusya İşadam-
ları Derneği ile bir toplantı yaptıkları-
nı ve Rusya’da iş yapan müteahhitle-
rin sorunlarını dinlediklerini aktaran 
Kurum, müteahhitlerin Bakanlıktan 
taleplerine ilişkin bir çalışma yapa-

caklarını ve Bakanlık olarak da müte-
ahhitlerin sorunlarını çözmeye yöne-
lik adımları atacaklarını vurguladı.
Fuarın detayına ilişkin bilgi veren Ku-
rum, “Siyasi ilişkilerimize baktığınız 
zaman Rusya ile çok güzel ilişkilerimiz 
var. Bu ilişkileri inşaat anlamında, eko-
nomi anlamında güçlendirmemiz ge-
rekiyor. Bu fuarda o manada yapacak 
çok işimiz var.” dedi.

Bakan Kurum, Türk müteahhitlerin 
yurt dışında çok güzel yatırımlar yap-
tığına işaret ederek, mühendislik an-
lamında da gelişimin sağlanarak, yurt 
dışındaki yatırım işlerine projelerin 
mimari aşamasında girilmesi gerekti-
ğini anlattı.

Yurt dışında iş yapıldığında 
Türkiye’den yüzde 5-10 oranında in-
şaat malzemesi getirildiğini belirten 
Kurum, tüm malzemelerin Türkiye’de 
üretildiğini ancak bu noktada mimar 
ve mühendislere iş düştüğünü, Ba-
kanlık olarak verilmesi gereken des-

tek neyse bunları yapmaya hazır ol-
duklarını kaydetti.

Kurum, Rusya’nın 130 milyar dolar-
lık Yeni Moskova Projesi’nin fuarda 
standının bulunacağını vurgulaya-
rak, müteahhitlere burada iş düşe-
bileceğini ve örnek alınabilecek bir 
model olduğunu da ifade etti.

Projenin detaylarına ilişkin de Kurum, 
bu konuda Yeni Moskova Geliştirme 
Başkanı Vladimir Zhidkin ile de ikili bir 
görüşme gerçekleştireceklerine deği-
nerek Türkiye’nin ekonomik savaşla iç 
içe olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, “Biz gerçekten çok güç-
lü bir ülkeyiz. Zor günlerde bir olmayı, 
beraber olmayı bilen bir ülkeyiz.” diye 
konuştu.

Kurum, Türkiye’nin büyüme rakam-
larındaki artışına işaret ederek bu ar-
tışın güçlü bir şekilde sürdürülmesini 
sağlayacaklarını bildirdi.

BAKAN KURUM, RUSYA’DA 
MÜTEAHHITLERE KONUŞTU:

İLİŞKİLERİMİZİ 
GÜÇLENDİRMELİYİZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Moskova Büyükelçiliği ile Sabah ve Daily Sabah 
gazeteleri tarafından ortaklaşa düzenlenen akşam yemeğinde, Rusya’da faaliyette bulunan 
müteahhitlere hitap etti.

Dünyanın her anlamda yeni bir dönü-
şüme hazırlandığını anımsatan Kurum, 
şöyle konuştu:
 
“Biz de 24 Haziran’da Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi ile yeni bir dö-
nüşüm sürecine girdik. Bu sistemle 
birlikte daha etkin, daha verimli, daha 
hızlı karar alabilen, daha pratik çalışa-
bilen, özel sektör mantığını devlete 
nasıl yansıtırızı açıkçası düşünen ve 
bunu uygulamaya çalışan bir sistem 
kurmaya çalışıyoruz. Burada aslolan 
hizmet. Bizim yüklenicilerimiz için va-
tandaşlarımız, sektörlerimiz için ‘daha 
fazla ne yapabilirizi düşünüp, bunu 
da sahada uygulayabilmek’ bizim asli 
görevimizdir. Buna ilişkin eylem plan-
larımızı hazırladık. Aynı kararlılıkla 
bu ekonomik savaştan dolayı hiçbir 
şekilde geri durmadan projelerimize 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Yeni projelerimizi hayata geçirmeye 
devam ediyoruz.”

Bakanlık olarak yaptıkları son projelere 
de değinen Kurum, yerli ve mîllî bir du-
ruş sergilemeye çalıştıklarını belirtti.

Müteahhitlere “kendilerine güvenme-
leri” çağrısında bulunan Kurum, yurt 
dışında sektörlerini anlatmaları ve yeni 
anlaşmalar yapma konusunda çalışma-
larını istedi.

Bakanlık olarak bu konuda gereken 
desteğin verileceğini bildiren Kurum, 
şöyle devam etti:

“Yurt dışındaki müteahhitlik sektö-
rümüze baktığımızda yaklaşık 368 
milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. 
Bunun yaklaşık 20’si de Rusya ile ger-
çekleşiyor. 2000’li yıllara kadar Rusya 

Federasyonu’nda biz 704 iş karşılı-
ğı 11 milyar dolarlık iş yapıyorduk. 
2002’den bu güne ise bin 956 iş kar-
şılığı 72 milyar dolarlık iş yapıyoruz. 
Yedi kat artıyor. Bu yeter mi? Kesin-
likle yetmez. Bizim ülkemizin, sektö-
rümüzün potansiyeli bunun çok çok 
üzerinde. Bunu buradaki ve Türki-
ye’deki yüklenicilerimizin yapacağına 
inancım tamdır.”

Bakan Kurum, Türkiye’nin tanıtımları-
nın daha güçlü yapılması gerektiğine 
vurgu yaparak, “Öncelikle kendimize 
inanmalıyız, kendimize güvenmeliyiz. 
Biz, kendimize inandıktan, güvendikten 
sonra bir, beraber olduktan sonra bizim 
bileğimizi kimse bükemez.” dedi.

Kurum, fuarın hayırlı olması temenni-
sinde bulunarak toplantıyı düzenleyen-
lere teşekkür etti.
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örnekleriyle de ne yazık ki depremler 
sayesinde tanıştık.

Kötü şehirleşme bulaşıcı mıydı 
diyorsunuz? 

Evet, bu kötü hastalık köyden kente gö-
çün artmasıyla birlikte âdeta bir kanser 
gibi hızla yayıldı. Şimdi, uzun yıllar içe-
risinde şehirlerimizin birçok bölgesine 
sirayet etmiş olan bu ölümcül hasta-
lıktan kurtulmak, şehirlerimizi oksijen 
çadırından çıkarabilmek için kentsel 
dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Ama 
gelinen noktada şunu rahatlıkla söyle-
yebilirim ki, Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın da destekleriyle şehirlerimizi yoğun 
bakımdan çıkardık. Türkiye’nin dört bir 
yanında başlattığımız kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla şehirlerimiz nefes almaya 
başladı. 

Şehirle insan ilişkisini bumeran-
ga benzetiyorsunuz. Bunu biraz 
açar mısınız?

Önce insan şehri şekillendirir. Daha son-
ra da şehir insanı. Nasıl ki dağ köylüleri 
ve ova köylüleri arasında karakteristik 
farklılıklar varsa şehir hayatında da bu 
böyle oluyor. Zamanla siz şehri o da sizi 
değiştirebiliyor. Yani siz şehre bugün ne 
verirseniz o da bugün olmasa bile ge-
lecek nesillerinize onu veriyor. Örneğin, 
geniş meydanları olan bir şehirde büyü-
yen çocukla, dar sokaklar arasında bü-
yüyen bir çocuğun ne hayal dünyası ne 
de ufku birbirine benziyor. 

Onun için bunu ben bir bumeranga 
benzetiyorum. Sizin şehirleşmede ata-
cağınız yanlış bir adımın dönüşü misliy-
le gelip sizi yeniden buluyor. 1999 dep-
reminde bunu büyük bir acıyla yaşadık. 
Binlerce canımız toprak altında kaldı, 
geride kalan milyonların ise fazlasıyla 
canı yandı. 

O zaman şöyle bir çıkarımdan mı 
bahsediyorsunuz? “Deprem ka-
der, fakat sonuçları değil.” 

Deprem, tabii ki kader, mukadderat. Şu 
andaki bilimin ulaştığı noktada deprem-

leri, doğal felaketleri engelleyebilecek 
durumda değil dünya. Bu konuda tabi-
atın yaptırımlarına karşı çaresiz durum-
dayız. Fakat depremin olumsuz etkileri 
ile mücadele etmek elimizde. Yani özet-
le şunu söylemek istiyorum depremden 
dolayı binlerce insanı kaybetmek kader 
değil, sadece tedbirsizlik. 
Onun için tüm imkânlarımızla insanla-
rımızın bir an önce sağlıklı, güvenli ve 
konforlu binalara sahip olmaları için 
uğraş veriyoruz. Bu bağlamda 53 farklı 
ilimizde 229 adet riskli alanda çalışma-
larımız devam ediyor. 30 ilde 133 adet 
kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı 
ilan ettik. Hâlihazırda ülke genelinde 
580 bin adet konutu yeniliyoruz. Kent-
sel dönüşüm projeleri kapsamında kira 
yardımı, proje ve faiz desteği olarak hal-
kımıza toplam 7 milyar 400 milyon TL 
bir kaynak kullandırdık ve kullandırma-
ya da devam edeceğiz.

Şehirlerimizdeki bu yenilenme 
sürecinden konu açılmışken 
millet bahçelerini de sormak 
istiyorum. Bu bahçeler şehirleri-
mizde neyi değiştirecek?

Millet bahçeleri şehirlerimizde birçok şeyi 
değiştirecek. Sadece havasını değil este-
tik görünümü de olumlu etkileyecek. İçin-
de bulunduğumuz şu yüz gün içerisinde 5 
adet millet bahçesinin yapım işini tamam-
layıp, Allah izin verirse halkımızın kullanı-
mına açacağız. Millet bahçeleri ile ilgili bu 
süreçte sadece bu kadarını yapmayacağız 
tabi ki, 6 adet millet bahçemizin temelini 
atıp, 22 tanesinin de projelendirme çalış-

malarını başlatacağız. 
İlk 100 günlük süreçte çalışmalarını yü-
rüttüğümüz millet bahçeleri tamam-
landığında 21 milyon metrekarelik bir 
alana ulaşmış olacak. Sadece Ankara’da 
yapacağımız millet bahçelerinin toplam 
kaplayacağı alan 2 milyon metrekareyi 
buluyor. Bu ne demek? Bunun cevabını 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mu-
rat Kurum çok güzel bir istatistikle açık-
ladı. Bu şu demek, Ankara’nın yeşil alan 
miktarı yüzde 6 daha artacak. İstanbul 
Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet 
bahçemiz ise Londra’daki Hyde Park’tan 
8, New York’taki Central Park’tan ise 3 
buçuk kat daha büyük olacak.

100 Günlük Eylem Planı 
kapsamında insanlarımızı 
heyecanlandıran projelerden 
biri de Köy Konakları oldu. Ne 
yazık ki zamana yenilmiş ve 
hatta unutulmuş yapılar bunlar. 
Bunlarla ilgili nasıl bir çalışma 
yapılacak?

Sizin de dediğiniz gibi ne yazık ki köy 
konakları unutuldu. Hâlbuki bu yerler, 
köyün çekim merkeziydi. Dumanı tü-
ter, ocağı kaynar ve misafirler buralarda 
ağırlanırdı. Bunlar öyle gelişigüzel değil 
o bölgenin mimari anlayışını yine o böl-
genin misafirperverliğiyle harmanlayıp 
sunardı. Şimdi, bu yapıları yeniden aya-
ğa kaldırıyoruz. 5 yılda 5 bin köy kona-
ğı yapmayı planladık. Bu konaklar tek 
tip olmayacak. Yani Şanlıurfa’daki köy 
konağı ile Muğla’daki aynı olmayacak. 
Nereye yapılacaksa o bölgenin mima-
ri özelliklerini yansıtacak. Ait oldukları 
toprakların dokusunu ve ruhunu taşıya-
caklar. 

Bu projeye beklentimizin çok çok üs-
tünde bir talep geldi. Gelen bu talepler 
doğrultusunda köy konaklarını, millet 
konaklarına dönüştürerek sadece köy-
lerimizde değil, beldelerimizde ve ilçe-
lerimizde de inşaa edeceğiz. 

Sayın Bakanım, aslında size soracak çok 
sorumuz var, fakat vaktinizin kısıtlı ol-
duğunu biliyoruz, bize vakit ayırdığınız 
için teşekkür ederiz.

INSAN ŞEHIRLERI

ŞEHİRLER DE İNSANLARI
ŞEKİLLENDİRİR

Sayın Bakanım, öncelikle bu yoğun gün-
deminizde bize vakit ayırdığınız için teşek-
kür ederiz. Masanızda onlarca projenin ol-
duğunuzu biliyoruz. Özellikle 100 Günlük 
Eylem Planı’nda birçok önemli başlık size 
bağlı olan genel müdürlükler tarafından 
takip ediliyor. Basın ve Halkla İlişkiler Mü-
şavirliğimizde bunları sık sık haberleştiri-
yor. Ama biz sizinle bunları doğrudan ve 
dolaylı olarak etkileyen bir konu üzerine 
konuşmak istiyoruz. Yani aslında konunun 

en başına gitmek istiyoruz. Bakan Yardım-
cısı Fatma Varank’ın şehircilik yaklaşımları-
nı neler belirliyor, bunları merak ediyoruz. 
Sadece fiziksel olarak hareket eden nes-
neler canlı değildir, ruhu ve dünyaya etkisi 
olan her şeyin canlı olduğuna inanıyorum. 
Onun için ben şehirlerimizi de birer canlı 
olarak görüyorum. Nasıl ki, tabiata ve insa-
na karşı sorumluluklarımız varsa şehirlere 
karşı da var. Eğer o hassasiyeti göstermez-
seniz, o şehrin zaman içerisinde hastala-

nıp, bitap düştüğünü görürsünüz ve sonra 
da şifayı kentsel dönüşümde ararsınız. Ne 
yazık ki Türkiye bu süreci yaşadı. Şehirleri-
mizi birer canlı olarak görmedi ve göçün 
önlenemez bir şekilde artmasıyla ortaya 
arabesk bir mimari, çarpık bir şehirleşme 
çıktı. Bu İstanbul’a insan eliyle bulaştırı-
lan ve ardından da gelişmekte olan bütün 
şehirlerimize hızla sirayet eden bir mikro-
ba dönüştü. Hayat verecekken hayat alan 
şehirlere sahip olduk. Bunun en somut 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile şehirleşme serüvenimizi masaya yatırdık. Konuyla ilgili Türkiye’de 
söz sahibi isimlerin başında gelen Varank’ın şehirleşmeye olan yaklaşımlarını bol bol not alarak dinledik. Şehirleri birer canlı olarak 

gördüğünü ve nasıl insana, tabiata karşı sorumluluğumuz varsa şehirlere karşı da aynı hassasiyetle yaklaşmamız gerektiğini söyleyen 
Varank, “İnsan, önce şehirleri oluşturdu, daha sonra şehirler de insanı şekillendirdi, yani bir bumerang gibi, attığımız şey yeniden 
dönüp dolaşıp bize geldi. Çarpık kentleşme ve arabesk bir mimarinin şekillendirdiği insanla, hem çağın hem de medeniyetimizin 

ruhuna uygun inşa edilen şehirlerin şekillendirdiği insan bir olmuyor. Onun için şehirleşemeye sadece estetik olarak değil sosyolojik 
açıdan da bakmak gerekiyor.” diyor. Keyifle okuyacağınız bu mini röportajla sizi baş başa bırakıyoruz.

 100 gün içerisinde
 5 adet millet bahçesinin 
yapım işini tamamlayıp, 

6 adet millet 
bahçemizin temelini 

atıp, 22 tanesinin 
de projelendirme 

çalışmalarını
başlatacağız.

Röpor taj:  Ömer Faruk LEKESİZ
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