
 

 

 

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN  

ULUSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BİLDİRİSİ 

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği tüm dünyayı ve ülkemizi afetlere ve göçe açık hale 

getirmektedir. Dünyada karbon salınımının yükselmesi bu iklim değişikliğini meydana getiren 

en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyadaki ve ülkemizdeki yaşam 

kalitesini etkileyen ve binlerce insanın ölümüne, doğanın tahribatına, hayvanların ve 

canlıların ölmesine, binaların yıkılmasına, milyonlarca insanın göç etmesine neden olan 

etkenleri küresel ve ulusal çapta değiştirebilecek önlemleri hızla almak elzemdir. Bu 

çerçevede Paris İklim Anlaşması ülkelerin vazgeçilmez bir yol haritası olmalıdır.  

Özellikle son 10 yıldır dünyada ve ülkemizde karbon salınımının yükselmesi ile şehirlerde 

hava kalitesi düşmekte, ısınma artmakta, bunun sonucunda yangınlar ve seller olmaktadır. 

Ayrıca karbon salınımının yükselmesinin bir takım tektonik değişimleri de tetikleyerek 

deprem risklerini de arttıracağı göz ardı edilmemelidir. Önlemler alınmazsa bu sürecin daha 

da hızlanarak ülkelerin ulusal geleceklerini ve sürdürülebilirliklerini olumsuz etkileyebileceği 

görülmektedir.   

Ayrıca afetlerle şehirciliğin birbirinden vazgeçilmez iki unsur olduğu ve mutlaka birbiri ile 

ilişkilendirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu çerçeveyi hem Bakanlık düzeyinde hem de yerel 

yönetimler düzeyinde yeniden ele almak gerekmektedir.   

Günümüzde yönetim ve organizasyon bilimi, kamu ve özel sektörde önleyici faaliyetleri 

alarak akıllı, yalın ve çevik sistemler kurarak verimliliği arttırmak ve en az maliyetle süreçleri 

yönetmekten geçmektedir. Tüm bu nedenlerle oluşabilecek afetlere karşı önleyici 

faaliyetlere, çevikliğe ihtiyacımız olduğu ve ülkemizin kalkınması ve bu afetlerden en az 

zararla kurtulabilmesi için acil önlemlere ihtiyacımız olduğu görülmektedir.  

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) olarak bu olumsuz sürecin değiştirilebilmesi 

için ulusal çapta yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler adına 

önerilerimiz şu şekildedir: 

 

 



 

 

1- Paris İklim Anlaşması hükümlerine ve yol haritasına sıkı sıkıya bağlı kalmak 

gerekmektedir. 

2- Kamu binalarında, konutlarda, araçlarda, hayvancılıkta karbon salınımının azaltılması 

için projelerin acil başlatılmalı ve somut prototipler üretilmelidir. 

3- Akıllı Afet Önleme ve Koordinasyonu sistemi kurulmalıdır. 

4- Ülkemizde acil olarak “Afet Önleme ve Şehircilik Bakanlığı’nın” kurulması için hızlı bir 

çalışma içerisine girmek gerekmektedir. Bu kurum ile olası afetlerin önceden tespiti 

ve yönetimi, önlenmesi, koordinasyonu, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler ile 

entegrasyonu kapsam içine alınmalıdır. 

5- İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD, “Afet Önleme ve Şehircilik Bakanlığı’na” 

bağlanmalıdır. 

6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki 2 ibare ayrılmalı, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak 

yeniden yapılandırılmalıdır. 

7- Ormanlar, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bünyesinden çıkarılmalı ve sadece Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmalıdır.   

8- 6306 nolu afet altındaki alanların dönüştürülmesi yasası genişletilerek afetlerin 

önlenmesi ve dönüştürülmesi yasası olarak revize edilmeli ve hukuksal alt yapısı 

yeniden yapılandırılmalıdır. Bu şekilde yasa ile hem önleyici hem de düzeltici 

faaliyetler gerçekleştirilebilir. 

9- Afetleri olduktan sonra giderme ülke ekonomisine olumsuz yükler bindirmektedir. Bu 

nedenle önleyici faaliyetlere dayalı bir sisteme geçilmesi gerekmektedir. 

10- Dere yataklarına yapılmış ve imar barışından yararlanarak yapı kayıt belgesi almış 

olan binaların acil bir şekilde tespiti yapılarak, acele kamulaştırma yasası ile 

boşaltılması ve bölgelerin riskli alan ilan edilmesi gerekmektedir. Üzerinde yaşayan 

insanların rezerv alanlara taşınarak o bölgelere yerleştirilmesi gerekmektedir.   

11- Bu proje bir yeniden yapılanma projesi olarak ele alınmalı ve pilot çalışma olarak bir 

ilimizde acil olarak başlatılmalıdır. 

12- 6306 nolu kanuna ek madde eklenerek asla dere yataklarına bina yapılmasına izin ve 

ruhsat verilmemelidir. 

13- Tüm belediyeler 6306 nolu yasa çerçevesinde hareket etmelidir.     

14- Belediyelerin “Afet Önleme ve Şehircilik Bakanlığı” ile birlikte önleyici faaliyetler 

doğrultusunda hareket edecekleri organizasyon ve koordinasyon süreçlerine ihtiyaç 

vardır.  


