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Çevre ve Orman Bakanlığı ( 23 Haziran 2009 )
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (TASAM), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü
"Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023" Projesinin 81 İl Çalıştayları kapsamında Ankara Toplantıları’nın
ikincisi 23 Haziran 2009 tarihinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, Çevre ve Orman Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı kurumun bazı çalışanları ve üst düzey yöneticileri, Türk Asya Stratejik Araştırmalar
Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy, (TASAM) Başkan Yardımcısı E. Büyükelçi Murat Bilhan, Dr.
Abdullah Özkan katıldı.
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 projesi Ankara Çalıştayları
kapsamında gerçekleştirilen Çevre ve Orman Bakanlığı Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada

ülkemiz açısından düşünce kuruluşlarının kurumsallaşması ve faaliyetleri bakımından çok geç kalındığını,
Batıda özellikle ABD’de 2. Dünya Savaşı ile kurumsallaşmış, kendisiyle, bölgesiyle ve Dünya ile ilgili
politikalar üretip karar alıcılara önerilerde bulunan başarılı düşünce kuruluşları bulunduğunu söyledikten
sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “TASAM 6 yıldır faaliyette olan bir düşünce kuruluşudur. Ülkemiz düşünce
kuruluşları bakımından geç kalınmış kurumsallaşmayı TASAM ve buna benzer kurumlarımızla gidermeye
çalışıyor. Son bir kaç yılda 11 Eylül sonrası şekillenmeye başlayan çok boyutlu Dünya sistematiği
içerisindeki kamu diplomasisinde TASAM’ın 4 kıtaya dönük çalışmaları var. Buna ek olarak özellikle yurt
içinde stratejik vizyon gelişimi çalışmaları ve nükleer teknoloji ile ilgili düşünce projeleri var.

TSV2023 Projesinde Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik, İç Siyaset, Ekonomi, Eğitim-Bilim ve
Teknoloji ve Kültür ana başlıklar altında çalışmaların yürütüldüğünü belirten Başkan Şensoy, “Burada
temel hedef genelde bütçe yılı ile sınırlı olan bürokratik vizyonumuzun - tabii onların hakkını teslim etmek
açısından istisnaları dışında tutuyorum- daha da planlı hale gelmesinde devletin geleneksel olarak
uygulamış olduğu usul ve esaslar içerisinde bir gelecek endişesi ve vizyonu oluşturulmasına katkı amacı
taşıyor bu proje. Bir sivil inisiyatif ama kamu ile işbirliği yapıyor, kamunun desteğini alıyor. Bu anlamda

önümüzdeki 14 yıl içerisinde 2023 yılını yani Cumhuriyetimizin 100. yılı’nı sembol kabul ederek bir
gelecek vizyonu oluşmasına ve bu inisiyatifin yerelden genele, aşağıdan yukarıya doğru bir etkileşim
içerisinde olmasını hedefleyen, dikte ettirici bir üslupla değil daha çok misyoner bir anlayışla birim birim
bütün yöneticilerimizle, yöneten ve yönetilmesine katkıda bulunan yetkililerimizle, vatandaşlarımızla
görüşerek onlarında görüşlerini alarak yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki gelecek vizyonunu ne kadar iyi
görerek çalışırlarsa, ellerindeki kaynakları o bilinçle harcamaya gayret ederlerse, o kadar verimli
olacaklarını değerlendiriyoruz. Hesaplamalarımıza göre kamu yönetimimiz bir takım yan kaynaklar ve
gelirlerle birlikte yılda yaklaşık 250 milyar dolar bir bütçeyi harcıyor. Bunun verimli ve hedefe odaklanarak
harcanması, mevcut verimin daha da üzerine çıkarılması elbette devletimize ve milletimize refah ve
saygınlık olarak geri dönecektir” dedi.
Güç ve adaletin meşru yoldan ulaşılmış güç ve bu gücün adaletli tasarrufu olması gerektiğine vurgu
yapan Başkan Şensoy sözlerini “Topyekun ülke olarak sahip olduğumuz tarih, medeniyet, kültür ve
ekonomik değerlere sahip çıkmalıyız. "Tehdit varsa tedbir al, fırsat varsa değerlendir" anlayışı içinde
çalışmamız gerekir" diyerek tamamladı.

Çalıştaya katılan Çevre ve Orman Bakanlığı müsteşar yardımcısı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi
“Sayın TASAM Başkanı, bakanlığımızın değerli çalışanları hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Türkiye

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her kurumun stratejik vizyonu 2023’ü amaçlayan proje
kapsamında bu toplantıyı yapmak için bir arada bulunuyoruz. TASAM’a toplantı öncesinde bakanlığımızın
ve ilgili kurumlarımızın 2023 hedef ve stratejileri bildirilmişti. Bakanlığımızın bunları çevre kirliliği, hava ve
su, sera gazının kontrolü (Türkiye genelinde izlenme ağı güçlendirilmesi), ağaçlandırma, erozyonun
önlenmesi, çevre mevzuatında AB ile uyum sürecini tamamlamak, çevre bilgi sistem erişim ağının tüm
Türkiye’de kurulmasıyla tek bir kurumdan izlemek, güncellemek ve planlamak olarak belirlemişti.
Devlet Su İşleri’nde de 2023 vizyonu ile ilgili planlamalar var. Su yönetim politikalarını belirleyip
uygulamak, eski sulama şebekelerini sakıncaları nedeniyle tamamen kapalı sisteme dönüştürmek,
yağmurlama ve damlama sistemi ile eski sistemi tamamen terk ederek tamamen modern sulama
sistemine geçmek, erozyon önleme projelerine öncelik vermek, belediyelerin ihtiyacı olan içme, kullanma
ve sanayi suyunu yeterli bir şekilde ve kalitede karşılamak.
Toprak ve su kaynaklarını internet ortamındaki DSİ sitesi ile dış kullanıcıların hizmetine sunma hedefleri
belirlenmiş idi. Bakanlığımızın bir başka kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğüdür ve Türkiye’nin
ormanlarındaki biyolojik çeşitliliği korumak, ormanları % 30 seviyesine çıkarmak, mevcut ormanları
koruyarak verimliliğini arttırmak ve geliştirmek, ormanlarda üretilen mal ve hizmetlerin değişen
beklentileri karşılaması hedefleri vardır.
Devlet Meteoroloji İşleri’nin 2023 projeleri arasında ise; Meteoroloji işlerini uygun sıklıkta, doğru ve
zamanında yapılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda meteoroloji alanında bölgede
güçlü olmak, meteoroloji merkezi olmak ve küresel iklim değişiklikleri konusunda senaryo ve stratejiler
geliştirmek.
Çevre Koruma Kurumu açısından; tüm çevre koruma alanlarında 2023 yılına kadar biyolojik çeşitlilik tespit
çalışmaları yapmak, nesli tehdit altında bulunan endemik türlerin izlenmesini ve korunmasını sağlamak,
taşıma kapasitesi dolan özel çevre koruma bölgelerinde bütünleşik kıyı yönetimi uygulamak, kamuya açık
alanlarda kıyı ve kamu alanlarını koruyacak şekilde düzenli rekreasyon alanları yapmak, özel çevre
koruma alanlarında çevre koruma belgelerini AB müktesebatına göre düzenlemek, su kalitelerinin düzenli
olarak izlenmesini sağlamak, çevre kirliliğini AB standartlarına göre düzenlemek olarak sayılabilir.
TASAM’ın mevcut Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 formatı içerisinde daha önce yapmış olduğu
toplantıları görmekteyiz. Bakanlıklar düzeyindeki bu çalışmalar format içerisinde ilk olma özelliği taşıyor.”
İki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştay Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik, İç Siyaset, Ekonomi,
Eğitim-Bilim ve Teknoloji ve Kültür konularının, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı
Süleyman Şensoy, Başkan Yardımcısı E. Büyükelçi Murat Bilhan ve Dr. Abdullah Özkan tarafından
sunulmasının ardından gerçekleştirilen soru-cevap kısmı ile sona erdi.

