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Değerli basın mensupları,  

 

 Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye, AKP iktidarının 16 yılı 

boyunca doğa ve çevre konularında çok gerilere düşürülmüştür.  Ülkemiz doğa 

hakları alanında her geçen yıl daha da geriye gidiyor. Doğamız tam anlamıyla yok 

ediliyor ve yağmalanıyor.  

 İktidar, hukuki ve siyasal sorumluluğunu yerine getirmek bir tarafa, Türkiye’nin 

doğasının yok edecek sektörlerinin temsilciliğini yapıyor ve hukuki olmayan kararlar 

alıyor. Barajlarla ekosistem değişiyor, HES’lerle akarsular kuruyor, RES’lerle 

ormanlar kesiliyor, yollarla, havalimanlarıyla, köprülerle Türkiye’nin doğası talan 

ediliyor. Yaban hayatı ve hayvan hakları adına Türkiye bir adım ilerlemiyor. 

Büyükşehirlerde hava kirliliğinden yurttaşlarımız gaz maskeleriyle dolaşmak zorunda 

kalıyor. Taahhütlerimize rağmen Türkiye fosil odaklı bir kalkınma politikası izlemeye 

devam ediyor. Bugün Dünya Sağlık Örgütüne göre Türkiye’de havası temiz sadece 

bir ilimiz bulunuyor.(*) Yine Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; Avrupa’daki havası kirli ilk 

10 kentin 8’i maalesef ki Türkiye’de…(**) Hatta öyle ki Ankara Avrupa'nın en kirli 

başkenti durumuna getirildi. Atatürk’ümüzün; Laikliğin, Cumhuriyetin ve demokrasinin 

başkenti Ankara iktidar eliyle siyasal ve politik alanlarda kirletilmekle kalmamış, 

havası dahi karartılmıştır.  

 Değerli basın emekçileri,  

 5 Haziran "Dünya Çevre Günü" bir kutlama günü değildir. Aksine çevre 

sorunları ile yüzleşme günü olarak ele alınması ve dikkat çekilmesi gereken gündür.  

 Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 30 metrekareyken 

bu oran Türkiye’de sadece 4 metrekare. Türkiye şu anda Doğa Koruma 

Kriterlerine Göre 180 Ülke Arasında 177. Sırada. Dünya Çevre Performansı 

Endeksi raporunda 180 ülke arasında 99. sıradayız. Biyolojik Çeşitlilik ve Yaban 

Hayatı kategorisinde 180 ülke arasında 177. sıradayız. Bunlar geleceğimiz 

açısından korkutucu sıralamalardır.  



 Türkiye’nin gerileme kaydettiği diğer ana kategori ise “Ormanlar” oldu. 

Son yıllarda 414 bin hektar ormanlık alanı kaybetmiş bulunuyoruz. Sadece 

İstanbul’da havaalanı, yol, köprü projeleri için kesilen ve kesilecek ağaç sayısı 

3 milyon. Türkiye 208 ülke arasında ormanlık alan ve ağaçlar sıralamasında 

124. Sıraya geriledi.  

 Türkiye’de tarım arazisi 2003’de 40 milyon 644 bin hektarken 2017’de 37 

milyon 992 bin hektar oldu. Yani buradaki kayıp 2 Milyon 652 Bin Hektar ki bu 

da Arnavutluk Kadar Bir Alan demek.  

 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu için kesilen ağaç sayısı en az 2 

milyon 330 bin. İşlenen tarım arazisi 2003’de 26 Milyon 27 Bin Hektarken,  

2017’de bu rakam 23 milyon 375 bin hektara geriledi.  Ekilen tarım arazisi 

2003’de 17 milyon 408 bin hektarken 2017’de 15 milyon 532 bin hektar. Yani 

kayıp 1 milyon 876 bin hektar, bu da İsrail kadar bir alan demek.  

 Türkiye artık alarm veriyor. İmar uygulamaları, rant ve talan için feda edilen 

çevre, kirlilik, yok edilen su kaynakları, çölleşme, karbondioksit emisyonu ile 

yarınlarımızı göremez hala geleceğiz.   

 Değerli hemşerilerim, 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılı sonuna kadar enerji, madencilik ve 

ulaşım için ÇED görüşü verdiği proje sayısı 59 bin 372.  

 Bakanlık bunlardan 4 bin 457 projeye “ÇED Olumlu” 46 projeye “ÇED 

Olumsuz”, 54 bin 357 projeye “ÇED Gerekli Değildir”, 872 projeye ise “ÇED 

Gereklidir” kararı verdi.  

 “ÇED Olumlu” kararı verilen projelerin % 80’i enerji ve maden sektörleri içinde 

yer aldı. Onaylanan birçok proje hakkında mahkemelerin durdurma kararına 

rağmen inşaat çalışmaları sürdürüldü.  

 Yani kıymetli yurttaşlarım;  doğayla birlikte hukuk da katledildi. 

 Doğa ve çevre konusunun politika üstü bir alan olduğunu her daim aklımızda 

tutmamız gerekmektedir. Türkiye enerji tüketiminin yüzde 38'i petrol, yüzde 27'si 

kömür, yüzde 23'ü doğalgaz, yüzde 12'si ise yenilenebilir kaynaklara dayalı. Karşı 

karşıya kaldığımız sorunlar yumağı gündelik ve kısa vadeli çözümlerle 

karşılanamayacak boyutta.  



 Doğal kaynaklarımız son derece ihmal edilmiş durumda. Ne yazık ki Türkiye 

halihazırda elinde olan; su, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklarını 

ihmal etmiştir. Enerjide kamu yararını, doğanın korunmasını hedefleyen politikalar 

üretmek, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıp, doğadaki tahribatı durdurmak 

yerine iktidar dışa bağımlı, ranta dayalı ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek kolay 

sözde çözümlere yönelmiştir.  

 Bunun en önemli örneklerinden birisi de Akkuyu Nükleer Santral projesi 

olmuştur.  

 Konuyla ilgili olarak uzun süredir sürdürmekte olduğumuz doğa ve gelecek 

mücadelesi olan Akkuyu Nükleer Santral meselesi sadece bugünümüzü çalmıyor; 

geleceğimizi, hatta çocuklarımızın da geleceğini çalan bir proje olarak karşımızda 

duruyor. Buradan sadece bizi destekleyen vatandaşlarımıza değil; en başta AKP’ye 

oy veren yurttaşların dikkatini çekmek isterim. İktidarlar gelip geçicidir. Kalıcı olan 

hukuk, demokrasi ve en önemlisi yaşadığımız doğa ve çevredir. Bu nedenle 24 

Haziran seçimleri sadece demokrasi ve hukukun olup olmayacağının belirleneceği 

seçimler olmayacak; 24 Haziran gelecekte zehir mi soluyacağız yoksa solumayacak 

mıyızın da tercih edileceği seçimdir.   

 Oy verirken sadece ekonomik kötü duruma, demokrasinin geldiği karanlık 

tabloya ve hukukun katledilişine, üstünlerin hukukunun yaratılışına bakmayın. Oy 

vermeden hemen önce lütfen çocuklarınızın gözlerine bakın.  

 Daha önce söyledim, yine söylüyorum; Akkuyu nükleer santrali,  Akdeniz’in 

ekosistemini bozacak; tarımını, turizmini, insan sağlığını, yaşamı tehdit edecek 

düzeyde etkileyecektir. Ayrıca bölgemiz nükleer atık deposuna dönüştürecektir. 

Bunun yanında santralin yapım ve işletmesine ilişkin sözleşme kamu yararına ve 

ulusal çıkarlarımıza aykırıdır. Oysa ülkemiz ve özellikle bölgemiz, doğa ve insan 

dostu yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengindir. Nükleer santral 

yerine bu seçeneklere yatırım yapılması, gerek kentimiz, gerek ülkemiz açısından 

gerekse insanlık açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Nükleer Santral 

yapmak yerine yenilenebilir enerjilere yönelsek; Güneş ve rüzgar enerjisi ile elektrik 

üretsek çok daha ucuz, güvenli ve daha iyi olacaktır.  

 CHP olarak bireyi doğa ile bütün olarak ele almaya, canlıları eşit olarak 

değerlendirmeye, toplumun çevreyle uyumlu bir şekilde kalkınmasını savunmaya 



devam edeceğiz. Gelecek kuşaklara yönelik olarak, insanca ve sağlıklı yaşam 

koşullarını temin edebilmek için tüm kaynakların eşitlikçi ve adil bir şekilde 

kullanılmasını savunacağız. Doğa, çevre ve kent politikalarını doğa dostu büyüme 

anlayışı çerçevesinde şekillendirilmesi için var gücümüzle çalışacağız.  

 Başta hayvanları mal statüsünde gören 5199 sayılı kanununun değiştirilerek 

çağdaş normlarla yapılacak yasal düzenlemeleri getirerek canlılara olan şiddetin ve 

katliamların önüne geçilmesini sağlayacağız.  

 Tüm engellemelere karşı uluslararası sözleşmeler başta Anayasa olmak üzere 

ulusal düzeyde koruma altında olan çevrenin ve herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama 

hakkının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz… 

 Saygılarımla… 

 


