
Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı 
Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu tarafından, 

AB mevzuatı ve uluslararası belgeler incelenerek, ilgili kurum ve kuruluşların destek ve çalışmalarıyla hazırlanmıştır. 
Raporun kendisi resmi bir AB belgesi değildir ve AB politikasını temsil etmemektedir.
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KISALTMALAR

AB: Avrupa Birliği

AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

AÜ: Aday Ülke

BKÖP: Büyük Kaza Önleme Politikası

BM: Birleşmiş Milletler

BMİDÇS: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

BSTB: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

CIMIP5: Coupled Model Intercomparison Project

ÇEM: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

ÇSGB: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ÇŞB:  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DMİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

DOMİNO 
ETKİLERİ: 

Bulundurduğu tehlikeli maddeler nedeniyle veya afet riskleri nedeni ile büyük kaza 
ihtimalinin veya sonuçlarının artabilecek olması durumu

FAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

GTHB: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

IPA: ( Instrument for Pre-Acccession) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

IPPC: Emisyon Direktifi
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BAKAN SUNUŞU Prof.Dr. Numan KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

İnsanoğlu tarih öncesi zamanlarda, doğa ve 
işleyişi hakkında çok az bilgiye sahipti. Doğa-
yı kendi imkânları ile bir ölçüde kontrol etme-
ye çalıştı. Deprem, fırtına, heyelan gibi doğal 
afetler insanın mantıksal anlama ötesinde 
bir olguydu. Zaman geçtikçe zihinsel olarak 
gelişen insan doğal afetleri tanımayı, ondan 
korunmayı ve afetin zararlarını azaltmayı öğ-
rendi. Böylece teknolojiyi üreten insan kendi-
sinin neden olduğu insan kaynaklı ve tekno-
lojik afet kavramını ortaya çıkardı.

Son 50 yılda dünya üzerinde 2 milyon kişi 
doğal ve insan kaynaklı afetlerle hayatını 
kaybetmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bir ülke 
olması ve teknolojiyle birlikte gelişen sanayi 
ile insan kaynaklı, teknolojik afetlerin ne de-
rece üzerine düşünülmesi gerektiği konusu 
ortaya çıkmıştır. 

Devlet politikası olarak her alanda olduğu 
gibi ülkemizin afet yönetimindeki eksiklikle-
rini ve aksaklıklarını iyi etüt ederek afet yö-
netimi alanında başarılı bir model ve sistem 
geliştirdik. Kamudaki acil eylem planı çerçe-
vesinde afet yönetimini ülkemizin yapısına 
ve çağımızın gereklerine göre yeniden şekil-
lendirdik. Afetlerin daha etkin ve tek elden 

yönetilmesi için kurduğumuz Başbakanlık 
AFAD,  afet ve acil durumlarla ilgili güncel 
gelişmeleri ve gelecek eğilimleri değerlen-
direrek, kamu imkânlarının daha profesyonel 
kullanımı için çalışmaktadır. Bu sebeple afete 
hazırlık ve mücadele, çok yönlü koordinasyon 
ve bütün kurumların aktif katılımı gerektir-
mektedir. 

Başbakanlık AFAD,  afet ve acil durumlarla 
politikalar üretmekte, afet yönetimi konu-
sunda ülkemizin uluslararası alanda öncü 
olması için çalışmalar yürütmektedir. AFAD, 
bütünleşik afet yönetim sisteminin yerleş-
tirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları kap-
samında, afet ve acil durumlarla ilgili birçok 
yeni düzenleme yapmış, çok sayıda proje 
üretmiş ve üretmeye de devam etmektedir. 
“Kriz Yönetimi” anlayışından “Risk Yönetimi” 
anlayışına geçen, afet öncesi hazırlık, plan-
lama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve 
bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve 
kesintisiz haberleşme projeleri ile afetin za-
rarlarını en aza indirmeye çalışan bir ülkeyiz 
artık. Türkiye’deki afet ve acil durumla ilgi-
li koordinasyon birçok ülkede örnek alınan, 
birçok ülkeye destek verdiğimiz bir seviyeye 
ulaşmıştır. 
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Bu çerçevede, Başbakanlık AFAD’ın koor-
dinatörlüğünde ülke düzeyinde 2014-2023 
Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgeleri ha-
zırlanarak yayımlamıştır.

Belgelerin hazırlanmasında emeği geçen ve 
bu faaliyetlerde görev alan başta AFAD çalı-
şanları olmak üzere, destekleriyle tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarına içtenlikle teşekkür 
eder, bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
raki dönemlerde de başarılı çalışmalarının 
devam etmesini temenni ederim.

      
   

Prof.Dr. Numan KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
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ÖNSÖZ

Ülkemizde afet ve acil durumların etkin bir 
şekilde yönetilmesi amacıyla, 5902 sayılı 
Kanun gereği Başkanlığımızın kurulması ile 
Bütünleşik Afet Yönetim Sistemine geçilmiş, 
bu kapsamda afet ve acil durumlar ile sivil 
savunma hizmetlerinin tek bir merkezden 
düzenlenmesi, koordine edilmesi, denet-
lenmesi ve bu hizmetlere ilişkin eğitimlerin 
standartlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Küreselleşen dünyamızda artık doğal afet-
ler kadar, insan kaynaklı afetlerin sayısı ve 
şiddeti de giderek artmaktadır. Başbakanlık 
AFAD olarak biz, sadece doğal afetler ile de-
ğil, aynı zamanda insan kaynaklı afetlerle de 
ilgilenmekteyiz.

Ülkemiz doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı 
bir ülke olması ek olarak ülkemizde sana-
yinin hızla gelişmesi ve tehlikeli endüstriyel 
maddelere olan talebin artması neticesinde 
bu maddelerin üretimleri yaygınlaşmakta ve 
endüstriyel kazalar sonucunda çevreyi ve 
insan hayatını tehdit etme riskleri her geçen 
gün artmaktadır. 

Yakın dönemlerde iklim değişikliğinin et-
kileri nedeniyle ortaya çıkan afet risklerini 
azaltmak ve yönetmek için birçok ülkede 
uyum çalışmaları artarak sürdürülmektedir. 
En başta konu ile ilgili olan kuruluşlar/ke-
simler için farkındalığı artırmak, farklı pay-
daşlarla ülke düzeyinde afet yönetim poli-
tikalarını oluştururken, iklim ilişkili afetleri 
dikkate almak, bu politikaları hayata geçir-

mek amacıyla iklim değişikliği uyum çalış-
malarına öncelik vermek ve iklim değişikliği 
bağlantılı afetleri tanımlamak gibi bir dizi ön-
lem alma çalışmalarımız devam etmektedir.  

10. kalkınma planında “Ülkemizde başta ik-
lim değişikliği olmak üzere, çevre sorunları-
na duyarlı politikalar sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri çerçevesinde yürütülmüş; kurumsal 
yapı, mevzuat ve standartlar geliştirilmiştir. 
Afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla 
kurumsal ve yasal düzenlemelerle kamu-
oyunda farkındalık oluşturulmasına önem 
verilmiştir.” İfadelerine yer verilmiştir. Bu 
bağlamda AFAD, iklim değişikliği uyum ça-
lışmalarına, iklim değişikliğinin neden olduğu 
afetlerin zarar azaltma çalışmalarında koor-
dinasyonda ve uygulamada birçok çalışmaya 
katkı sağlamaktadır. 

İklim değişikliği ve iklim değişikliğinin ne-
den olduğu afetler konusunda, farkındalığın 
arttırılması ve afetlere dirençli bir toplumun 
oluşturulması, için ülke düzeyinde kamu ku-
rum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluş-
ları; yerel düzeyde ise İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağla-
mak ve teknolojinin getirdiği yenilikleri afet 
yönetim sistemimize entegre etmek Baş-
kanlığımızın öncelikli görevleri arasında yer 
almaktadır.  AFAD olarak, afet yönetiminin 
bütün safhalarını ayrı ayrı ele almakta, uy-
gulamaya geçirdiğimiz entegre afet yönetim 
sistemi ile de enerji ve mesaimizin çoğunu 

Dr. Fuat OKTAY
AFAD Başkanı
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afet öncesi planlama, hazırlık ve risk azalt-
ma çalışmalarına yoğunlaştırmaktayız. Ül-
kemizin ortak gücünü, ortak aklını ve ortak 
vicdanını harekete geçirerek afetleri tek el-
den yönetmekteyiz.

AFAD çalışanlarıyla birlikte, yoğun ça-
lışmalar sonucu hazırladığımız 2014-2023 
“İklim değişikliği ve buna bağlı afetlere yö-
nelik belgesi ile ülkemizdeki İklim değişikliği 

ve bağlı afetlerin etkin bir şekilde yönetimi 
amaçlamaktadır. Bu belgelerin oluşturul-
masında emeği geçen tüm personelimize ve 
bu konuda katkı veren kurum ve kuruluşla-
rımıza teşekkür eder, bu süreçte ilgilerini ve 
desteklerini esirgemeyen Başbakan Yardım-
cımız Sayın Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ’a 
şükranlarımı sunarım.

Dr. Fuat OKTAY
AFAD Başkanı
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YÖNETICI ÖZETI

7825 ADET 
TEKNOLOJIK AFET 
ve KAZA 

EM-DAT Verilerine Göre
1900 ile 2014 arasında 

Kaydedilmiştir.

Teknolojik afetler, insan faaliyetleri ya da 
doğal afetlerin tetiklemesi sonucunda olu-
şan endüstriyel, maden, ulaşım ve taşıma-
cılık, nükleer ve radyolojik, deniz kirliliğine 
neden olan kazalar, büyük yangınlar, biyolojik 
olaylar, kritik altyapılar ve siber tehditler ile 
çevresel tehlikeler gibi can kaybına, hasta-
lıklara, sosyal, ekonomik ve çevresel bozul-
malara neden olan afet ya da acil durumlar 
olarak tanımlanmaktadır. 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi, hızlı 
nüfus artışı, gelişmişlik düzeyi, çevre kirlili-
ği, çarpık kentleşmeye bağlı olarak teknolo-
jik afetlerin sayısı ve sıklığı dünya genelinde 
olduğu gibi ülkemizde de artış göstermiştir. 
Uluslararası afet ve acil durumlar  verita-
banı  (EM-DAT – Emergency Event Data-
base) bilgilerine göre  1900 ile 2014 ara-
sında dünya üzerinde 7825 adet teknolojik 
afet veya büyük kaza kaydedilmiş ve bir-
çok can ve mal kaybı meydana gelmiştir.

5902 sayılı kanun gereğince; afet ve acil du-
rumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin 
ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleş-
tirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve 
olayların meydana gelmesinden önce hazırlık 
ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak 
müdahale ve olay sonrasında gerçekleştiri-
lecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum 
ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağ-
lanmasından ve bu konularda politikaların 

üretilmesinden uygulanmasından AFAD so-
rumlu kılınmıştır. 

AFAD’ın, yukarıda sayılan yetki ve görevleri 
kapsamında, kurum ve kuruluşların koordi-
nasyonu ve teknolojik afetlerin etkin yöneti-
mi amacıyla “İKLİM DEĞİŞİKLĞİ VE BUNA 
BAĞLI AFETLERE İLİŞKİN YOL HARİTASI 
BELGESİ” hazırlaması ihtiyacı ortaya çıkmış 
ve bu belge sadece AFAD tarafından değil 
aynı zamanda diğer bakanlıklar ve Türkiye 
çapındaki faydalanıcı grupların yetkililerinin 
de katılımıyla hazırlanmıştır. 

İklim değişikliği ve buna bağlı afetlere iliş-
kin Yol Haritası Belgesi ile AFAD’ın yasal 
olarak tanımlanmış görevleri göz önünde bu-
lundurularak, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ’ne ilişkin 
hizmetlerin yürütülmesinde ulusal mevzuat, 
uluslararası sözleşmeler ve ilgili AB mevzuatı 
ile farklı ülkelerdeki koordinasyon ve uygu-
lamalar dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli 
hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflerin uy-
gulanması için eylem planlarını hazırlamak ve 
ulusal öncelikleri belirlemek amaçlanmıştır.
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5902 Sayılı Kanun Gereği; 
kurum ve kuruluşların koordinasyonu 
ve teknolojik afetlerin etkin yönetiminden 
AFAD sorumlu kılınmıştır.
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1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

Avrupa Konseyi Aralık 1999’da Helsinki’de 
gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin, diğer 
Aday Ülkelere uygulanan kriterler temel alı-
narak Avrupa Birliği’ne (AB) katılacağı öngö-
rülen bir Aday Ülke olduğunu onaylamıştır. 
AB’ye üyeliğin bir ön koşulu olarak xkanunla-
rını, yönetmeliklerini ve prosedürlerini, birlik 
müktesebatı tarafından içerilen AB kanunla-
rının bütününü etkili kılmak için, AB’ninkilere 
uygun şekilde düzenlemek zorundadırlar.

Uyumlaştırma Süreci diye adlandırılan bu 
süreç sadece ilgili tüm AB gereklerinin ulu-
sal mevzuata tam olarak yansıtılmasını de-
ğil (yasal yansıtma), ayrıca ulusal mevzuatı 
yönetmek için yeterli bütçeye sahip uygun 
kurumsal yapıların kurulmasını (etkin ve 
pratik uygulama), ve kanunlarla tam uyumu 
sağlamak için gerekli kontrol ve cezaların 
konulmasını (yaptırım) gerektirmektedir. Ek 
olarak, AB mevzuatının tam olarak uygulan-
ması zorunlu teknik standartları karşılayan 
yeni veya güncellenmiş tesisler için harcama 
yapılmasını da gerektirebilir (yatırım).

Uyumlaştırma Süreci müktesebatın diğer 
bölümlerine olduğu gibi çevre başlığı altında 
yer alan sivil korunma başlığı için de uygu-
lanmaktadır.

1.1 AB Politikası

1985’te Roma’da düzenlenen ilk bakanlar 
toplantısı, Topluluğun afetlerden korun-
ma alanındaki işbirliğinin temellerini atmış 
ve 1985-2002 tarihleri arasında sekiz karar 
alınmıştır. Bu kararların uygulanması, bir 
afet meydana gelmesi durumunda hem afet 
yönetiminden sorumlu kurumların hazır ol-
masını hem de özel sektörün afete hazırlıklı 
olma anlamında çeşitli önlemler alınmasını 
sağlamıştır. 

ABD’de 2001 yılında meydana gelen te-
rör saldırılarından sonra, riskler, uyarılar ve 
müdahalenin değerlendirilmesi, söz konusu 
araçların muhafaza edilmesi ve araştırma 
alanında AB mevzuatında gerekli düzenle-
meler yapılmıştır.  Bu düzenlemeler;

• Topluluğun afetlerden korunma alanın-
daki işbirliğini geliştirmek, doğal ve tek-
nolojik afetlerde, insanların, varlıkların 
ve çevrenin daha iyi korunmasını sağla-
maya yardım etmek,

• Afetin engellenmesi, afetlerden korun-
madan sorumlu olanların hazırlığı ve afet 
durumunda müdahale konusunda ulusal, 
bölgesel ve yerel seviyedeki çalışmaları 
desteklemek, 
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• Vatandaşlar arasında kendi kendini ko-
ruma seviyesini arttırmak amacıyla halkı 
bilgilendirmeye katkıda bulunmak,  

• Desteğe ihtiyaç duyulduğunda, ulusal 
afetlerden korunma hizmetleri arasında 
etkili ve hızlı işbirliğinin çerçevesini oluş-
turmak, 

• Teknolojik afetlerden korunma alanında 
entegre çalışmaları desteklemektir.

Birleşmiş Milletler 
kaynaklarına göre, 
çölleşme dünyadaki 
4 milyar hektardan fazla alanı,
168 ülkeyi ve 250 milyon insanı doğrudan etkilemektedir.

Şekil-1 Afetlerin sınıflandırılması ve aralarındaki ilişki

Do
ğa

l A

fetle
rin Tetiklediği Teknolojik Afetler 

Teknolojik Afetlerin Neden Olduğu Doğ
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1.2 Türkiye Politikası

İklim değişikliği ve buna bağlı afetlere ilişkin 
Yol Haritası Belgesinin Amacı;

• Afetin neden olduğu zararların en aza in-
dirgenmesi amacıyla, doğal ve teknolojik 
afetlerde bütünleşik bir yaklaşımla sivil 
korunmadan sorumlu olanların hazırlığı 
ve afet durumunda müdahale konusunda 
ulusal, bölgesel ve yerel seviyedeki ça-
lışmaları desteklemek, 

• İklim değişikliğinin neden olduğu afet-
ler konusunda sivil korunmayla ilgili AB 
mevzuatına göre uygulamalar yapabile-
cek şekilde hukuksal, kurumsal ve tek-
nik çalışmalar yapmayı ve bu mevzuatın 
özellikle yetkili kurum ve kuruluşlar ara-
sındaki işbirliğiyle ilgili olarak uygulan-
masını koordine etmek,

• İnsanların, çevrenin ve malın daha iyi ko-
runmasını sağlamak için, AB sivil korun-
ma mevzuatı, Topluluğun Sivil Korunma 
Müdahaleleri Mekanizması ve Sivil Ko-
runmanın Mali Araçları ile ilgili çalışma-
ları başlatarak, müzakereler için gerekli 
hazırlıkları yapmak,

• İklim değişikliğinin neden olduğu afetle-
rin alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, 
risklerin ve zararların azaltılması konu-

sunda araştırma projelerinin hazırlanma-
sını teşvik etmek,

• Afet izleme ve bilgilendirmesi amacıyla, 
erken uyarı sistemlerindeki rolleri be-
lirlemek, sivil korunma ve insani yardım 
sağlama becerilerinin geliştirilmesini 
sağlamak, 

• Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil 
durum çalışmalarına yönelik risk yöneti-
mi ve zarar azaltma planlarını hazırlata-
bilmek, risk değerlendirme sonucunda, 
zararın ortaya çıkma olasılığını azaltma 
veya ortadan kaldırma veya şiddetini 
azaltmaya yönelik faaliyetlerin ulusal 
boyutta uygulanmasını yönlendirmek.

“İklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetlere 
İlişkin Yol Haritası Belgesi” hazırlıklarında 
analizi yapılan AB Müktesebatı, Uluslararası 
sözleşmeler ve farklı ülkelerdeki koordinas-
yon ve uygulamalar dikkate alınarak tek-
nolojik afet ile ilgili hususların uygulanması 
ile ilgili genel gereksinimlere yönelik olarak 
kurum ve kuruluşların rol ve sorumlulukları 
aşağıda özetle verilmiştir. 

1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 
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2011 Verilerine Göre 
Türkiye’nin Seragazı Emisyonu
Toplam 
422,42 Milyon Ton CO2 
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1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

• Teknolojik afetler ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak öngörü-
len görev sorumlulukların yerine getirilmesinde destek vermek ve Afet ve Acil durum-
larda kararlara ve uygulamaya destek vererek fon kullanılmasını sağlamak, 

• Harici eylem planlarını yapmak risk haritalarını hazırlamak kaza sırasında ve sonrası 
müdahalede bulunmak, 

• Eğitim ve tatbikatları koordine etmek, prosedür, talimat hazırlanmasını sağlamak 

• İklim değişikliğine ve ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolü, 
geri kazanılması ve bertarafına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, 
değerlendirmek, konuyla ilgili politika ve strateji belirlemeye ve uygulamaya yönelik 
çalışmaları yapmak ve yaptırmak,  

• İklim Değişikliği ile mücadelede ulusal odak noktalığı ve koordinatörlüğü görevini yerine 
getirmek

• Ozon tabakasını incelten ve iklim değişikliğine neden olan maddelerin ithalat ve ihra-
catına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini 
değerlendirmek ve sonuçlandırmak, ülke içinde kullanımına yönelik izleme ve denetim 
çalışmalarını yapmak,

• Ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolüne ilişkin olarak ulusal 
stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

• İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve 
protokoller kapsamında yapılan müzakereleri yürütmek, ülkemize verilen yükümlülük-
lerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

• İklim değişikliği kapsamında azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman konuların-
da ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulanması ile ilgili 
çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

• Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak emisyon ticareti kapsamında pro-
je ve piyasa temelli faaliyetlerle ilgili çalışmalar yapmak,

• Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik mevcut iktisadi araçların ülkemiz ilgili 
mevzuatıyla uyumlaştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmalarını yapmak, 

• İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol 
etmek, raporlamak ve denetlemek,

• Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji kaynakları 

YETKİLİ 
KURUMLAR 

ROLLER VE 
SORUMLULUKLAR
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• Taşkın yönetimi ile ilgili ilke, strateji ve politikaları belirlemek, gerekli mevzuatı hazır-
lamak, 

• Havza esaslı taşkın ön risk değerlendirmesini yapmak veya yaptırmak, 
• Havza esaslı taşkın risk ve taşkın tehlike haritalarını hazırlamak veya hazırlatmak, 
• Havza esaslı taşkın yönetim planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, 
• Havza esaslı taşkın yönetim planları kapsamında hazırlanan harita ve raporları ilgili 

mercilere dağıtmak, bu plânların uygulamasını takip etmek, uygulamaları izlemek ve 
sonuçları raporlamak,

• Geçmişteki taşkınlarla ilgili kayıtları incelemek ve bunları değerlendirerek raporlamak, 
• Taşkınları ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak izlemek ve tespit sonuçlarını ra-

porlamak,
• Havza esaslı taşkın kayıtlarını tutmak ve kayıtları değerlendirerek raporlamak,
• Taşkın yıllıklarını hazırlamak veya hazırlatmak ve yayınlamak,
• Kuraklık yönetimi ile ilgili ilke, strateji ve politikaları belirlemek, gerekli mevzuatı ha-

zırlamak, 
• Havza esaslı Kuraklık Yönetim Planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, planların uygu-

lamalarını izlemek veya izletmek, neticeleri raporlamak, 
• Kuraklık yönetimi ile ilgili olarak kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, kuraklıkları 

ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak izlemek ve tespit sonuçlarını raporlamak. 
• Kuraklık yönetimi ile alakalı uluslararası faaliyetler açısından ülkemizin odak noktası 

olma görevini yürütmek, neticeleri raporlamak,
• Kuraklık analizi ve kurak dönem su yönetimi ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları 

yapmak veya yaptırmak.
• Türkiye’nin geçmişteki kurak dönemlerine ait verileri analiz etmek ve bunları değerlen-

direrek raporlamak, 
• Türkiye’nin havza esaslı kuraklık kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları değerlendirerek ra-

porlamak.
• Su kaynakları yönetiminde iklim değişikliğine uyum konusunda ilke, strateji ve politika-

ları belirlemek, gerekli mevzuatı hazırlamak, 
• Uluslararası kabul görmüş iklim değişikliği senaryolarının su kaynaklarına etkisini de-

ğerlendirmek ve raporlamak. 
• İklim değişikliğinin su kaynaklarına, taşkınlara, kuraklığa etkisi ve alınacak tedbirler ko-

nusunda havza ve ülke ölçekli araştırmalar yapmak veya yaptırmak.

YETKİLİ 
KURUMLAR 

ROLLER VE 
SORUMLULUKLAR

başta olmak üzere temiz enerji kullanılmasını desteklemek ve temiz enerji konularında 
çalışmalar yapmak,

• Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
• İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler, pro-

tokoller ve ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde ulusal odak noktası görevlerini yerine 
getirmek.”

• Görev alanına giren konularda uluslararası sözleşme, protokoller kapsamında ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmaları izlemek ve yürütmek,

• Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna yönelik çalışmaları yap-
mak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek,

• Daire Başkanlığının çalışma konuları ile ilgili mevzuat hazırlamak ve uygulanmasını 
sağlamak,
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1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

• İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, mevcut bilgileri derlemek ve raporlamak.

• İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum ile ilgili ulusal ve uluslararası süreç-
leri takip etmek, katılım sağlamak, alınan kararları değerlendirerek raporlamak.

• Bakanlık birimleri ve bağlı kuruluşlar tarafından yürütülen iklim değişikliğine uyumla 
ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve takibini yapmak, neticeleri raporlamak.

• Çölleşme ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında ilgili kurum ve kuruluş-
larla işbirliği halinde politika ve stratejiler hazırlamak, mevzuat geliştirmek.

• Çölleşme, arazi-toprak bozulumu ve kuraklık ile ilgili ulusal, uluslararası kurum, ku-
ruluş, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde, ülke içi ve 
dışında ortak projeler ve çalışmalar yürütmek.

• Çölleşme ve iklim değişikliği etkilerini, arazi kullanım durumunu, bitki örtüsündeki deği-
şimi ve karbon birikimini izlemek, değerlendirmek, raporlamak.

• Görev alanı ile alakalı konularda; ikili ve bölgesel ilişkileri takip etmek, uluslararası ku-
rum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

• İklim ve iklim değişikliği konularında izleme, araştırma ve model çalışmaları yapmak 
veya yaptırmak,

• İklim parametrelerinin analizlerini ve Türkiye iklim sınıflandırmasını yapmak,
• Modeller kullanarak iklim projeksiyonları oluşturmak, iklim değişikliğinin olumsuz etki-

lerine karşı uyum ve zarar azaltma çalışmalarına destek vermek,
• Ozon ve ultraviyole radyasyonu konularında analiz ve araştırmalar yapma

YETKİLİ 
KURUMLAR 

ROLLER VE 
SORUMLULUKLAR
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• Doğal afetlerde, çevre sağlığı hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkili bir şekilde ya-
pılmasını sağlamak,

• Çevre sağlığını tehdit eden unsurları belirlemek, izlemek, denetlemek, çevre sağlığı etki 
değerlendirme çalışmalarına katılmak.

• Çevre sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; ulusal veya ulusla-
rarası düzeyde çalışmalar yapmak, program, plan ve projeler geliştirmek ve diğer ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak,

• Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il dü-
zeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005 
tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygın-
laştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları 
yapmak,

• Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

YETKİLİ 
KURUMLAR 

ROLLER VE 
SORUMLULUKLAR

Onuncu Kalkınma Planında iklim değişikliği 
ve etkileri ile ilgili  (2014-2018) aşağıdaki ifa-
deler yer almaktadır;

Ülkemizde başta iklim değişikliği olmak 
üzere, çevre sorunlarına duyarlı politikalar 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde 
yürütülmüş; kurumsal yapı, mevzuat ve stan-
dartlar geliştirilmiştir. Afet zararlarının en aza 
indirilmesi amacıyla kurumsal ve yasal dü-
zenlemelerle kamuoyunda farkındalık oluş-
turulmasına önem verilmiştir. Yerleşim yerle-
rinin temiz ve sağlıklı hale gelmesi açısından 
kentsel altyapı yatırımlarına öncelik verilmiş, 
başta içme suyu ve atık su ile katı atık hiz-
metleri olmak üzere, nüfusun bu hizmetlere 
erişiminde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Türkiye’de bu konuda yetkili kurum Başba-
kanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD)’dır. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (5902); 
afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya iliş-
kin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekil-
de gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin 
alınması ve olayların meydana gelmesinden 

önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasın-
da yapılacak müdahale ve olay sonrasında 
gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını 
yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordi-
nasyonun sağlanması ve bu konularda politi-
kaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını 
kapsar.

Ülkemizde afet yönetiminin tek elden ko-
ordine edilmesi için kurulan AFAD’ın temel 
görevlerinden biri de bütünleşik afet yönetimi 
evrelerine ilişkin faaliyetlerin planlanmasını 
ve bu planların uygulanmasını sağlamaktır. 
Ulusal ve yerel düzeydeki çalışmalarda ya-
tay ve düşey ilişkilerin tanımlanması, görülen 
eksikliklerin tamamlanması ve uygulamaların 
geliştirilmesi için ulusal afet yönetimi strate-
jisi ve eylem planı ile afet yönetimi evreleri-
ne ilişkin diğer planların oluşturulması, etkin 
afet yönetiminin sağlanması için öncelikli he-
deflerdir.
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1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

1.3. İklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetlere İlişkin Yol  Haritasının Kapsamı

İklim değişikliği ve buna bağlı afetlere neden olacak konulara ilişkin üzerinde çalışma yapıl-
mış ilgili AB müktesebatı ve uluslararası sözleşmelerin en önemli belgeleri aşağıda verilmiştir. 

Teknolojik ve 
İnsan Kaynaklı 
Afete Neden 
Olacak Konular

İlgili AB Müktesebatı ve Uluslararası 
Sözleşmeler 
Detaylı Analiz Yapılan

İlgili AB Müktesebatı 
ve Uluslararası Sözleşmeler
Ön Analiz Yapılan

İk
lim

 D
eğ

iş
ik

liğ
i

AB parlamentosunun AB de iklim 
değişikliğinin adaptasyonu için olasılıklara 
ilişkin 10 Nisan 2008 tarihli kararı 
COM(2007)0354)

• 2007/60/EC Taşkın risklerinin değerlendirilmesi ve 
yönetilmesi direktifi 

• Avrupa Birliğinde orman yangınlarının önlenmesine 
ilişkin 7788/10 sayılı Konsey Kararı 

• BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
• Viyana Sözleşmesi
• Kyoto Protokolü
• Montreal Protokolü
• Çevre Kanunu 
• Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına 

İlişkin Yönetmelik
• Kontrole Tabi Madde İthalatı Genelgesi (2011/1).pdf
• Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altındaki 

Kimyasaların İthalatına Dair Dış Ticaret 
Standardizasyon Tebliği (2011/6)

• Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin 
Tebliğ (2011/14)

• Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında 
Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette 
Standardizasyon Tebliği (2010-6)

• Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin 
Tebliğ İthalat (2010-14)

• İthal Edilecek Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ile İlgili 
Olarak İthalatçı, Sanayici, Dağıtıcı ve Son Kullanıcıların 
Uyması Zorunlu Kurallar Genelgesi (2010-1)

• Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin 
Sicil İşlemleri Tebliği

• Gönüllü karbon piyasası proje kayıt tebliği 

Tablo 2 Teknolojik Afetlerle İlgili Yol Haritası Belgesi Hazırlıklarında Analizi Yapılan AB Müktesebatı 
ve Uluslararası Sözleşmeler Listesi
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1.4. Metodoloji

AFAD’ın tanımlanmış görevleri göz önünde bulundurularak, teknolojik afetlere ilişkin hizmet-
lerin yürütülmesinde ulusal mevzuat, AB Müktesebatı ve diğer ülkelerdeki uygulamalar ince-
lenerek teknolojik afet ile ilgili Yol Haritası Belgesi hazırlanmıştır.  

AB tarafından hazırlatılan üye ve aday ülkelerin uyumlaştırma çalışmaları sırasında kullan-
ması öngörülen AB Çevre Müktesebatının uygulanması için kılavuz kitabın 10. Bölümünde yer 
alan sivil korunma sektöründe ki uygulamalar dikkate alınmıştır. Yol Haritası Belgesinin hedefi 
olan AB uyum sürecinde yapılması gerekli temel işleri açıklayan bilgiler Tablo3’de verilmiştir.
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1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

Tablo 3 İklim değişikliği ve buna bağlı afetlerle ilgili Yol Haritası Belgesi Hazırlıklarında Analizi Yapılan AB Müktesebatı, Uluslara-
rası Sözleşmeler ve Müktesebat İle Sözleşmelerin Öngördüğü Yapılması Gerekli Temel İşler

Teknolojik 
Afetler 

İlgili AB Müktesebatı, 
Uluslararası Sözleşmeler 

Yapılması Gerekli Temel İşler 

İk
lim

 D
eğ

iş
ik

liğ
i

AB Parlamentosunun AB De İklim 
Değişikliğinin Adaptasyonu İçin 
Olasılıklara İlişkin 10 Nisan 2008 
Tarihli Tebliği Com(2007)0354

Amaç: AB 2°C azaltma hedefi ve zorunlu yerel veya bölgesel 
adaptasyon boyutu ile ilgili olarak iklim değişikliklerin insan üzerine ve 
sosyal etkilerini daha iyi analiz etmek, anlamak ve tahmin etmek için 
risk-bazlı yaklaşımlar üzerine daha fazla çalışma yapılması ve bilimsel 
modellemesi ihtiyacı vardır. 

• UNFCC Kongrelerine etkin katılım sağlanarak orada bilimsel 
temelli sonuçların değerlendirilmesi ve neticesinde alınacak 
kararların uygulanması aşamasında ülkemizde gerekli faaliyetleri 
takip etmek.

• İklim değişikliği konusunda koordinasyonun etkin olabilmesi 
için gerekli rollerin belirlenmesi ve düzenlenmesi çalışmalarının 
yapılması ve bunun takibi.

• Kültürel ve ulusal mirasının nasıl etkileneceğini ve toplumların 
gelecekteki iklim değişikliklerinin sonuçlarına nasıl reaksiyon 
vereceğini anlamak için güvenlik açıkları üzerine ortak bir Avrupa 
bilimsel veri tabanı hazırlanmasının desteklenmesi ve koordine 
edilmesi için çalışma yapılması,

•  Kıtasal, bölgesel ve yerel düzeyde belirlenecek gerekli en 
acil aksiyonların alınmasını sağlayacak modellerin üretimi ve  
kullanılabilecek homojen önlemleri içeren derlenmiş veri tabanı 
bakışı ile mevcut çevresel veri görüntüleme ağlarını koordine 
etmeyi ve uygun olduğu yerde onların yeni yapılarla kombine 
edilmesinin koordine edilmesi. İklim değişikliği ile ilgili yenilikçi 
çözümler bulabilmek için uzun dönemli finansal kaynakların 
bulunması 

• Tarımda ve ormancılıkta iklim değişikliği adaptasyonlarını 
artıracak kırsal kalkınma fonları ihtiyacını vardır. Su tutma 
kapasitesi ve karbon tutucu olarak, toprak verimliliğinde rol 
oynayan toprak organik maddenin rolünü rolü çok önemlidir.  
Artan sıcaklık ve yağış düzeni değişikliklerine, ulusal ve bölgesel 
seviyelerde yeterli kriz önleme ve risk yönetimi önlemlerinin 
ihtiyacını vardır. 
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Tablo 3 İklim değişikliği ve buna bağlı afetlerle ilgili Yol Haritası Belgesi Hazırlıklarında Analizi Yapılan AB Müktesebatı, Uluslara-
rası Sözleşmeler ve Müktesebat İle Sözleşmelerin Öngördüğü Yapılması Gerekli Temel İşler

Teknolojik 
Afetler 

İlgili AB Müktesebatı, 
Uluslararası Sözleşmeler 

Yapılması Gerekli Temel İşler 

İk
lim

 D
eğ

iş
ik

liğ
i

AB Parlamentosunun AB De İklim 
Değişikliğinin Adaptasyonu İçin 
Olasılıklara İlişkin 10 Nisan 2008 
Tarihli Tebliği Com(2007)0354

• Su kısıtlı bir kaynak haline geldiğinden ülkeleri suyun mevcudiyet, 
ulaşılabilirlik, kullanım ve korunumunu sağlayacak bütünleyici 
önlemler almaya ve kuraklık hasarını ve sel riskini azaltacak 
pilot projeleri, inovatif teknolojileri ve pratikleri artırmaya; 
bu bağlamda, toprak erozyonu, sel, çölleşme, yükselen su 
seviyeleri ve istilacı türlerin önleme ve yok edilmesine ve orman 
yangınlarına direncin artırılması çalışmalarının yapılması 

• Orman yangınlarının önlenmesi konusunda faaliyet gösteren 
çevre, tarım, arazi kullanım planlama ve sivil savunma kurumları 
gibi tüm aktörler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi

• Başta iklim değişikliği ve biyoçeşitililikle ilişkili olmak üzere 
çevresel eğitim, bilinçlendirme ve duyuru kampanyaları 
vasıtasıyla orman yangınlarının önlenmesi hususunda 
kamuoyunun bilinçlendirilmesi

• Orman yangınları sonrası iyileştirme programlarında yer alan 
önlemler de dahil olmak üzere ulusal orman yangınlarını önleme 
stratejilerini hayata geçirebilmek amacıyla Avrupa Birliği 
tarafından sağlanan fonların harekete geçirilmesi

• Orman yangınlarının sıklığını ve etkilerini minimize edebilecek 
uygun önlemleri uygulamaya geçirmek amacıyla erişilebilen 
en modern teknolojileri kullanarak ve kamuoyu bilgilendirme 
hususuna özel önem vererek erken uyarı sistemlerinin 
iyileştirilmesi

• Özellikle de izleme ve tespit, erken uyarı, yangın söndürme 
sistemleri ve yöntemleri, yangın sonrası canlandırma da dahil 
olmak üzere teknolojik ve haritalama yöntemleri kullanımı, 
iklim değişikliği ile bağlantılar ve iklim değişikliği etkisi altındaki 
potansiyel eğilimler, insan davranış desenlerinden kaynaklanan 
sosyal risk faktörleri gibi hususlarda yürütülen orman yangınları 
konulu Avrupa Birliği araştırma programları kapsamında yapılan 
çalışmaların artırılması

• Belirli tehlikelere özgü afet önleme standartlarına ve risk 
analizi ve haritalamasına dair kılavuzların geliştirilmesi ve iyi 
uygulamaların paylaşılması üzerine yapılan çalışmalarda ele 
alınacak öncelikler arasına orman yangınlarının dahil edilmesi
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1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

 İklim değişikliği ve buna bağlı afetlere iliş-
kin Yol Haritası Belgesi oluşturulurken bah-
si geçen Ulusal ve Uluslararası mevzuatlara 
ek olarak, Avrupa Komisyonu Çevre Genel 
Müdürlüğü Doğal ve Teknolojik Afetlerden 
Korunmak İçin Topluluk Stratejisini Değer-
lendiren Rapor (European Commission DG 
Environment Assessing the Potential for a 
Comprehensive Community Strategy for the 
prevention of Natural and Manmade Disas-
ters Final Report March 2008) da dikkate 
alınmıştır. 

İlgili uluslararası mevzuatta teknolojik afet 
yönetimi ile ilgili maddeler araştırılarak ulu-
sal mevzuat (Bakınız, Tablo 2) uygulamamıza 
katkı verecek temel gereksinimler belirlen-
miştir. Yol Haritası Belgesinde hedef gerek-
sinimler belirlenerek,  ilgili Türk mevzuatı ile 
karşılaştırılmalı boşluk analizi yapılmıştır. 

Yukarıda belirtilen hazırlık ve çalışmalar 
yapıldıktan sonra hazırlanan Yol Haritası 
Belgesi, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi 
Başkanlığı altında çalışmakta olan Teknolo-
jik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu tara-
fından ilgili kurumlarla müzakere edilmiştir. 
AFAD da düzenlenen ilgili kamu kurum/kuru-
luşları ile toplantılarda detaylı olarak değer-
lendirilmiştir. 

İlgili kurumların Çalışma Grubu’na katılım 
aşağıdaki çerçevede olmuştur. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

• Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 
Müdürlüğü 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

• Sağlık Bakanlığı   

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu        

Yapılan katkı ve değerlendirmelere göre AB 
Müktesebatını Dikkate Alarak İklim değişikliği 
ve buna bağlı afetlere ilişkin Yol Haritası Bel-
gesi hazırlanmıştır.   

Teknolojik afetlerle ilgili Ulusal Mevzuat 
Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4 İklim Değişikliği ve Buna bağlı Afetlerle İlgili Ulusal Yasalar

Konular İlgili Yasalar Yürütücü Kurumlar 

İk
lim

 D
eğ

iş
ik

liğ
i

• İklim değişikliği sözleşmesi 
• Kyoto Protokolu 
• Çevre Kanunu 
• Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
• Kontrole Tabi Madde İthalatı Genelgesi (2011/1).pdf
• Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altındaki Kimyasaların İthalatına Dair 

Dış Ticaret Standardizasyon Tebliği (2011/6)
• Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (2011/14)
• Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların 

İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2010-6)
• Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat (2010-14)
• İthal Edilecek Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ile İlgili Olarak İthalatçı, 

Sanayici, Dağıtıcı ve Son Kullanıcıların Uyması Zorunlu Kurallar Genelgesi 
(2010-1)

• Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği
• 6200 Sayılı Kanun Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri 

Hakkında Kanun
• 4373 Sayılı Kanun Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu
• 5216 Sayılı Kanun Büyükşehir Belediyesi Kanunu
• 7269 Sayılı Kanun Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirlerle
• Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
• 5237 Sayılı Kanun Türk Ceza Kanunu
• 5442 Sayılı Kanun İl İdaresi Kanunu 2872 Sayılı Kanun Çevre Kanunu
• 5393 Sayılı Kanun Belediye Kanunu
• 1593 Sayılı Kanun Umumi Hıfzısıhha Kanunu
• 5326 Sayılı Kanun Kabahatler Kanunu 5403 Sayılı Kanun Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu
• 442 Sayılı Kanun Köy Kanunu
• Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri 

İşler Hakkında Yönetmelik 9.10.1976 Tarih ve 15729 Sayılı 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

İlgili tüm kurum ve 
kuruluşlar 
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2. ULUSLARARASI MEVZUATIN                                     
GEREKSİNİMLERİ

Dünya’da küresel iklim değişimi nedeniyle 
“katastrofik” olarak adlandırılan büyük ölçekli 
doğal afetlerden hidro-meteorolojik karakterli 
olanların sayısında 1980 yılından beri sürek-
li ve önemli artışlar görülmektedir. Bunun bir 
sonucu olarak, dünya genelinde oluşan büyük 
doğal afetlerin %91’ine atmosferik koşullar 
neden olmuştur. Hidro-meteorolojik afetler 
her yıl dünya genelinde 300 binden fazla insa-
nın ölümüne, 325 milyon insanın ciddi bir şe-
kilde etkilenmesine ve 125 milyar ABD Doları 
tutarında ekonomik kayba neden olmaktadır. 
Avrupa’da da, 1980 yılından beri yaşanan afet-
lerin %64’ünden doğrudan seller, fırtınalar, 
kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi şiddetli 
hava ve iklim koşulları sorumludur. Avrupa’da 
hava ve iklim koşullarından kaynaklanan ve 
afete neden olan olayların yıllık ortalama sa-
yısı, 1990’lı yıllarda, bir önceki on yılla karşı-
laştırıldığında ikiye katlanmış, buna karşılık 
depremler gibi iklime bağlı olmayan afetlerin 
sayısı aynı kalmıştır. Türkiye’nin etkilenebilirlik 
açısından gelecekteki durumu değerlendirildi-
ğinde, 21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve 
Orta Asya Bölgesinde aşırı iklim olaylarına en 
çok maruz kalacak 3. ülke olacağı ifade edil-
mektedir. 

İklim Değişikliği ve Doğal Afetlerin Sosyal 
ve Ekonomik Etkilerinin Azaltılması” konusu 
sorgulanması gereken bir unsur olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Özellikle son yıllarda büyük sel baskınları, 
kuraklık vakaları, Avrupa’da artan orman yan-
gınları ve Amerika’da ortaya çıkan yıkıcı ka-
sırgalar dünya genelinde doğal afetlerin sayı, 
ölçek ve ekonomik etki açısından geldiği bo-
yutları gözler önüne seriyor.

İklim değişikliğine bağlı olarak bu ve benzeri 
doğal afetlerin daha sıklıkla ve daha büyük öl-
çeklerde meydana gelmesi bekleniyor. Yüksek 
risk taşıyan bölgelerdeki nüfus yoğunluğu ve 
ekonomik etkinlik nedeniyle doğal afetlerin 
ekonomik etkilerinin de artması kaçınılmaz 
gözüküyor. Tüm bu gelişmeler dikkate alına-
rak, iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin 
yönetimi için tehdit ve risklerin belirlenmesi ve 
müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi 
giderek önem kazanmaktadır. 

Hidro-meteorolojik Afetler 
her yıl dünya genelinde 

300 binden fazla insanın ölümüne, 

325 milyon insanın etkilenmesine 

125 milyar $ ekonomik kayba 
neden olmaktadır.
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2.1.Uluslararası Sözleşmeler 

2.1.1.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (BMİDÇS) iklim değişikliği sorununa 
karşı küresel tepkinin temelini oluşturmak üze-
re 1992 yılında kabul edilmiştir. Sözleşme 21 
Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 194 Ta-
rafı bulunan Sözleşme, neredeyse evrensel bir 
katılıma ulaşmıştır. Sözleşmenin nihai amacı, 
atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim siste-
mi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi ön-
leyecek bir düzeyde durdurmaktır. BMİDÇS bir 
çerçeve sözleşme olarak genel kuralları, esas-
ları ve yükümlülükleri tanımlamaktadır. Sözleş-
me, iklim sisteminin, bütünlüğü başta endüstri 
ve diğer sektörlerden kaynaklı karbondioksit ve 
öteki sera gazı salımlarından etkilenebilecek, 
ortak bir varlık olduğunu kabul etmektedir.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 
Sözleşmesi’ne göre kurak, yarı kurak ve yarı 
nemli alanlarda iklim değişimi ve insan aktivite-
leri sonucunda oluşan çölleşme, iklim değişik-
liğine karşı arazinin dayanıklılığını azaltmakta, 
toprağın verimliliğini azaltarak ekonomik, flora 
ve faunayı da etkileyerek çevresel ve gıda üre-
timini azaltarak kıtlığa sebep olmakta, göçlere, 
anlaşmazlıklara ve savaşlara ortam hazırlaya-
rak sosyal felaketlere yol açmaktadır. Birleşmiş 
Milletler kaynaklarına göre, çölleşme dünya-
daki 4 milyar hektardan fazla alanı,168 ülkeyi 
ve 250 milyon insanı doğrudan etkilemektedir. 
Bu kapsamda çölleşmeyle mücadeleye yönelik 
yapılan her türlü faaliyet, politika, program ve 
proje çalışmaları iklim değişikliği ile ilişkili ça-
lışmalardır.

Amaç ve İlkeler
Madde 2, Sözleşme’nin nihai amacını “Söz-

leşme’nin ilgili hükümlerine göre, atmosferdeki 
sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki 
tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir dü-

zeyde tutmayı başarmak” olarak tanımlamış-
tır. Bu amaç “Böyle bir düzeye, ekosistemlerin 
iklim değişikliğine doğal bir şekilde uyum sağ-
lamasına, gıda üretimini tehdit etmeyecek ve 
ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde 
devamına izin verecek bir zaman dâhilinde ula-
şılmalıdır” hükmü ile niteliklendirilmiştir.

2.1.2. Viyana Sözleşmesi 
Ozon tabakasının incelmesi konusu ilk kez 

1976 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP)’nın Yönetim Konseyi’nde tartışılmıştır. 
UNEP ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)’nün 
ozon incelmesini periyodik olarak değerlendir-
mek için kurdukları Ozon Tabakası Koordinas-
yon Komitesi (CCOL) sonrası, ozon tabakası ko-
nusundaki uzmanlar 1977 yılında bir toplantıda 
bir araya gelmişlerdir. Ozon tabakasını incelten 
maddelerin (OTİM) azaltılmasına ilişkin olarak 
ilk hükümetler arası temaslar ise 1981 yılın-
da başlamış ve bu girişim Mart 1985’de Ozon 
Tabakasının Korunması için Viyana Sözleşme-
si’nin kabulü ile neticelenmiştir. Viyana Sözleş-
mesi, araştırma, ozon tabakasının sistematik 
gözlenmesi, CFC üretiminin izlenmesi ve bilgi 
paylaşımı hususlarında hükümetler arası işbir-
liğinin sağlanmasını teşvik etmiştir. Sözleşme 
tarafları, ozon tabakasının yapısını değiştiren 
insan kaynaklı faaliyetlere karşı ve çevre ve 
insan sağlığını korumaya yönelik olarak genel 
önlemler almakla görevlendirmektedir. Yasal 
bağlayıcılığı olan kontrolleri veya hedefleri içer-
meyen bir çerçeve sözleşmedir.

Sözleşme üzerindeki anlaşmayı takiben, va-
kit kaybedilmeden ozon tabakasını incelten 
maddelerin kullanımının ve üretiminin kontrol 
altına alınmasını sağlayacak olan bir protokol 
üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışma-
lar sonucunda Eylül 1987’de Ozon Tabakasını 
İncelten Maddeler İlişkin Montreal Protokolü 
kabul edilmiştir.
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2. ULUSLARARASI MEVZUATIN                                     
GEREKSİNİMLERİ

 2.1.3. Kyoto Protokolü
Aralık 1997’de Kyoto’da gerçekleştirilen 

BMİDÇS 3. Taraflar Konferansı’nda kabul 
edilmiştir. Protokol, Sözleşme’nin amaç ve 
kurumlarını paylaşmaktadır. Bununla birlik-
te, iki anlaşma arasındaki en önemli ayrım, 
düzenledikleri yükümlülüklerin hukuki nite-
liği ile ilgilidir. Sözleşme sanayileşmiş ülke-
lerin sera gazı salımlarını stabilize etmeleri 
yönünde bağlayıcı olmayan bir yükümlülük 
tanımlamışken, Protokol sanayileşmiş ülke 
Taraflarına bağlayıcı sera gazı salım sınır-
lama ve azaltım yükümlülükleri getirmiştir. 
Protokolün ülkelerin onayına ve uygulaması-
na hazır hale getirilmesi için gerekli ayrıntılı 
uygulama kuralları 2001 yılında Marakeş’te 
gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansı’n-
da kabul edilmiştir. “Marakeş Uzlaşmaları” 
olarak adlandırılan bu kurallar 2005 yılında 
Protokol’ün 1. Taraflar Toplantısı’nda onay-
lanmıştır. 16 Şubat 2005’te yürürlüğe giren 
Kyoto Protokolü’ne Mayıs 2010 itibariyle 191 
ülke ve Avrupa Birliği taraftır.

Türkiye, bir OECD üyesi olarak, BMİDÇS 
1992 yılında kabul edildiğinde gelişmiş ülke-
ler ile birlikte Sözleşme’nin EK-I ve EK-II lis-
telerine dâhil edilmişti. 2001’de Marakeş’te 
gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansı’nda 
(COP7) alınan 26/CP.7 sayılı Kararla Türki-
ye’nin diğer EK-I Taraflarından farklı konumu 
tanınarak, adı BMİDÇS’nin EK-II listesinden 

çıkarılmış fakat EK-I listesinde kalmıştır. 
Türkiye 24 Mayıs 2004’te 189. Taraf olarak 
BMİDÇS’ne katılmıştır.

Türkiye 5386 Sayılı Birleşmiş Milletler İk-
lim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yöne-
lik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun’un 5 Şubat 2009’da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabulü ve 
13 Mayıs 2009 tarih ve 2009/14979 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı’nın ardından, katılım 
aracının Birleşmiş Milletlere sunulmasıyla 
26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto Protoko-
lü’ne Taraf olmuştur. Protokol kabul edildi-
ğinde BMİDÇS tarafı olmayan Türkiye, EK-I 
Taraflarının sayısallaştırılmış salım sınırlama 
veya azaltım yükümlülüklerinin tanımlandığı 
Protokol EK-B listesine dâhil edilmemiştir. 
Dolayısıyla, Protokol’ün 2008-2012 yıllarını 
kapsayan birinci yükümlülük döneminde Tür-
kiye’nin herhangi bir sayısallaştırılmış salım 
sınırlama veya azaltım yükümlülüğü bulun-
mamaktadır.
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2.1.4. Montreal Protokolu 
Ozon tabakasının incelmesi konusu ilk kez 

1976 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Prog-
ramı(UNEP)’nın Yönetim Konseyi’nde tartı-
şılmıştır. UNEP ve Dünya Meteoroloji Örgütü 
(WMO)’nün ozon incelmesini periyodik olarak 
değerlendirmek için kurdukları Ozon Taba-
kası Koordinasyon Komitesi (CCOL) sonrası, 
ozon tabakası konusundaki uzmanlar 1977 
yılında bir toplantıda bir araya gelmişlerdir. 
Ozon tabakasını incelten maddelerin (OTİM) 
azaltılmasına ilişkin olarak ilk hükümetler 
arası temaslar ise 1981 yılında başlamış ve 
bu girişim Mart 1985’de Ozon Tabakasının 
Korunması için Viyana Sözleşmesi’nin kabulü 
ile neticelenmiştir. Viyana Sözleşmesi, araş-
tırma, ozon tabakasının sistematik gözlen-
mesi, CFC üretiminin izlenmesi ve bilgi pay-
laşımı hususlarında hükümetler arası işbirli-
ğinin sağlanmasını teşvik etmiştir. Sözleşme 
tarafları, ozon tabakasının yapısını değiştiren 
insan kaynaklı faaliyetlere karşı ve çevre ve 
insan sağlığını korumaya yönelik olarak ge-
nel önlemler almakla görevlendirmektedir. 
Yasal bağlayıcılığı olan kontrolleri veya he-
defleri içermeyen bir çerçeve sözleşmedir.

Türkiye; protokole 19 Aralık 1991 tarihinde 
taraf olmuştur ve tüm değişikliklerini kabul 
etmiştir. Protokole ilişkin ulusal ve ulusla-
rarası çalışmaların izlenmesi Ulusal Odak 
Noktası görevini yürüten Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşti-
rilmektedir. Ülkemiz Montreal Protokolünün 
uygulanmasında en başarılı ülkeler arasında 
yer almaktadır. 

12 Kasım 2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi 
Gazete’de “Ozon Tabakasını İncelten Mad-
delerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik” ya-
yımlanmıştır.

2.1.5. Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1992 yı-

lında Rio Konferansı’nda çevre alanında üç 
temel sözleşme (İklim Değişikliği, Biyolojik 
Çeşitlilik ve Çölleşme ile Mücadele) kabul 
edilmiştir. 17 Haziran 1994 tarihinde Çölleş-
me ile Mücadele Sözleşmesi Paris’te kabul 
edilmiştir. Kongre imzaya açılmış ve 26 Aralık 
1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, 15 
Ekim 1994 tarihinde Paris’te imzalanan ve 11 
Şubat 1998 tarihli 23258 sayılı Resmi Gaze-
te’ de yayımlanan 4340 sayılı Kanun yoluyla 
Çölleşme ile Mücadele için Birleşmiş Millet-
ler Sözleşmesine taraf olmuştur. Günümüzde 
195 ülke Sözleşme ’ye taraftır. Türkiye Söz-
leşmenin Dördüncü Eki’ne, kuraklık sorunun-
dan mustarip diğer Akdeniz Ülkeleriyle birlik-
te yer almaktadır. Türkiye adına Sözleşme’nin 
ulusal koordinasyonu Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Sözleşme’nin amacı: çölleşmeden etkilenen 
ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlan-
masına katkıda bulunmak üzere etkin ey-
lemler yoluyla uluslararası işbirliği ve ortak-
lıkların desteklenmesi ve özellikle Afrika’da 
olmak üzere ciddi kuraklık ve/veya çölleşme-
ye maruz ülkelerde, çölleşmeyle mücadele 
etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir. 
Bu amaca ulaşmak için, etkilenen alanlarda 
arazinin verimliliği iyileştirilerek, arazi ve su 
kaynaklarının rehabilitasyonu, korunması ve 
sürdürülebilir yönetimi sağlanarak özellikle 
yerel topluluklar düzeyinde yaşam şartları-
nın iyileştirilmesi için uzun vadeli stratejilerin 
uygulanması gerekmektedir.
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2. ULUSLARARASI MEVZUATIN                                     
GEREKSİNİMLERİ

2.2. AB’nin İlgili Sektörel Politikaları 
ve Müktesebatı

AB parlamentosunun AB de iklim değişikliğinin 
adaptasyonu için olasılıklara ilişkin 10 Nisan 2008 
tarihli kararının gerekliliklerini yerine getirmek 
amacıyla, aşağıdaki direktiflerin uygulanması 
dikkate alınmalıdır. 

• Sel baskını riskleri 2007/60/EC direktifi;

• Avrupa Birliğinde orman yangınlarının önlen-
mesine ilişkin Konsey kararlarını dikkate alır 
Orman Yangını Bilgi Sistemini (EFFIS) ile ilgili 
7788/10 sayılı Konsey Kararı

• Su Çerçevesi Direktifi (kuraklık yöneti-
mi)2000/60/EC dâhil mevcut tüm AB mevzu-
atını 

• 842-2006-EC Florlu Sera Gazlarına İlişkin AB 
Tüzüğü /2012/EC sayılı Sera Gazı Emisyon-
larının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında 
Tebliğ

• 600/2012/EC sayılı “Sera Gazı Emisyon Rapor-
larının Doğrulanması Hakkında Tebliğ” 

• 2003-87-EC Emisyon Direktifi

• 2007-195-EC HCFC

• Belirli florinli gazlara ilişkin 17 Mayıs 2006 ta-
rih ve (EC) No 842/2006 sayılı AB Tüzüğü 

• 2037/200/EC Ozon tabakasını incelten madde-
lere ilişkin Tüzük 

Ancak bu direktif gereği

a) İnsan vücudunda hali hazırda bulunan radyo-
nüklitler ve yeryüzü seviyesinde mevcut kozmik 
radyasyon gibi doğal seviyedeki radyasyona ma-
ruziyet durumlarında,

b) Hava yolları ve uzay mürettebatları dışında 
kamunun veya işçilerin kozmik radyasyona maru-
ziyet durumlarında,

c) Bozulmamış yerkabuğunun mevcut radyonük-
litlerinden kaynaklı yerüstü maruziyet durumla-
rında uygulanmayacaktır.
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Türkiye‘de yarı kurak, kurak, yarı nemli alanlar 
ülke yüzöl çümünün % 60‘ını oluşturmaktadır.
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2. ULUSLARARASI MEVZUATIN                                     
GEREKSİNİMLERİ

2007 yılında Birleşmiş Milletler İklim Deği-
şikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS) sunu-
lan Türkiye’nin Birinci Ulusal Bildirimi’nde, son 
50 yılda Türkiye’nin batı illerinde kışlık yağış 
miktarının önemli derecede azaldığını göster-
miştir. Geleceğe yönelik simülasyonlar ise Ege 
ve Akdeniz kıyılarında toplam yağış miktarın-
da bir azalış, Türkiye’nin Karadeniz kıyısında 
ise artışlar olacağını öngörmektedir.

Son elli yılda özellikle yaz sıcaklıkları şehir-
sel ısı adası oluşumları ile birlikte batı illerinde 
artarken yapılan simülasyonlarda Türkiye için 
2100 yılına kadar ortalama yıllık sıcaklığın 2-3 
°C artacağı tahmin edilmektedir. Ülkenin batı 
yarısında yaz sıcaklıklarının 6°C kadar yüksel-
mesi beklenmektedir.

Su sıkıntısı Türkiye’nin birçok yerinde şimdi-
den görülmektedir ve başta tarım olmak üzere 
birçok sektörde hızla yükselen talep nedeniy-
le ağırlaşmaktadır. Türkiye’nin özellikle orta 
bölgeleri, insanların hatırladığı en sıcak yazın 
ardından (2007) bir kuraklık felaketiyle karşı 
karşıya kalmıştır. 2009 yılından sonra artan 
yağışlarla birlikte su sıkıntısı ortadan kalkmış 
fakat bundan sonra yaşanacak kurak dönem-
lerin değişen yüzey ve büyüyen nüfusla birlik-
te çok daha zor geçeceği anlaşılmıştır.

Gelecek iklim senaryolarında Türkiye’nin 
iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ül-
keler arasında yer almaktadır. Batı ve iç böl-

gelerde sıcaklık artışlarının 5°C‘lere ulaşabi-
leceği, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde 
yağışların önemli ölçüde azalacağı yapılan 
tahinler arasındadır. Bu bağlamda günümüzde 
çölleşme riski taşımayan alanlar, gelecekte 
kuraklık tehdidiyle karşılaşılacaktır. 

Türkiye‘de yarı kurak, kurak, yarı nemli alan-
lar ülke yüzölçümünün % 60‘ının oluşturmak-
tadır. Türkiye’nin kurak alanları, iklim verileri 
kullanılarak hazırlanan haritalarda “aşırı has-
sas ve çok hassas” olarak gösterilmektedir.

Öte yandan Türkiye’nin kıyı alanlarında 30 
milyondan fazla insan yaşamaktadır. Bu alan-
lardaki altyapılar ve tarım arazileri, Türkiye 
Ulusal Deniz Seviyesi Gözleme Sistemiyle ya-
pılan ölçümlere göre her yıl yaklaşık 4-8 mm 
artmakta olan deniz seviyesindeki yükselme-
ye potansiyel olarak maruz kalacaktır. Sonuç 
olarak küresel iklim değişikliklerine en duyarlı 
bölgelerden biri olan Akdeniz çanağının doğu-
sunda yer alan Türkiye’nin iklim değişimlerden 
etkilenmemesi mümkün değildir.  Zira milyon-
larca yıldan beri süre gelen doğal iklim deği-
şikliklerinin dünya üzerindeki en önemli etki-
leri Türkiye’nin de içinde bulunduğu orta kuşak 
ülkelerinin bulunduğu alanlarda yaşanmıştır. 
Sonuç olarak dünya iklimi değiştikçe Türki-
ye’de de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi 
doğal afetlerin artması beklenmektedir.

Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği 
Çerçevesi Sözleşmeninin Amacı;
Tehlikeli Sera Gazı Birikimleri , 
İklim Sistemi Üzerindeki
Tehlikeli Etkileri Önleyecek Bir 
Düzeyde Tutmayı Başarmaktır.
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Sıra No Sayısı ve Kabul Tarihi Adı (Başlığı) Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı

1 5216 sayı ve 
10/07/2004 tarih Büyükşehir Belediyesi Kanunu 23/07/2004 tarih 

ve 25531 sayı

2 2872 sayı 
09/08/1983 tarih Çevre Kanunu 11/08/1983 tarih 

ve 18132 sayı

3 6200 sayı 
ve 18/12/1953 tarih 

Devlet Su İşleri Umum Müdür-lüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun

25/12/1953 tarih 
ve 8592 sayılı

4 5442 sayı 
ve 18/06/1949 tarih İl İdaresi Kanunu 18/06/1949 tarih 

ve 7236 sayı

5 5326 sayı 
ve 30/03/2005 tarih Kabahatler Kanunu 31/03/2005 tarih 

ve 25772

6 5393 sayı 
03/07/2005 tarih Belediye Kanunu 13/07/2005 tarih 

ve 25874 sayı 

7 442 sayı 
ve 18/03/1924 tarih Köy Kanunu 07/04/1924 tarih 

ve 68 sayı

8 2090 sayı 
ve 20/06/1977 tarih 

Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında Kanun

05/07/1977 tarih 
ve 15987 sayı 

9 4373 sayı 
ve 14/01/1943 tarih Taşkın Suları ve Su Baskınları-na Karşı Korunma Kanunu 21/01/1943 tarih 

ve 5310 sayılı

10 5403 sayı 
ve 03/07/2005 tarih Toprak Koruma ve Arazi Kul-lanımı Kanunu 19/07/2005 tarih 

ve 25880 sayı 

11 5237 sayı 
26/09/2004 tarih Türk Ceza Kanunu 12/10/2004 tarih 

ve 25611 sayı

12 7269 sayı 
ve 15/05/1959 tarih 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler-
le Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

25/05/1959 tarih 
ve 10213 sayı

13 1593 sayı 
ve 24/04/1930 tarih Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 06/05/1930 tarih 

ve 1489 sayı

Sıra No
Bakanlar Kurulu 
Kararı sayısı ve 

Tarihi
Sayısı ve Kabul 

Tarihi Adı (Başlığı) Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı

1 10/09/1976 tarih ve 
7/12520 sayı

31/08/1956 tarih 
6831 sayı

Orman Yangınlarının Önlenmesi ve 
Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler 
Hakkında Yönetmelik

09/10/1976 tarih ve 
15729 sayı

Tablo 4: Yürürlükteki Kanunlar ile İlgili Liste

Tablo 5: Yürürlükteki Yönetmelikler ile ilgili Liste
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3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

3.1. Mevzuata Yönelik Özet 
Açıklamalar  

3.1.1. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi 

yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, 
hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve 
uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

3.1.2. Çevre Kanunu
Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak 

varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda 
korunmasını sağlamaktır.     

  
3.1.3. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun

 Bu Kanunun amacı; yerüstü ve yeraltı sula-
rının zararlarını önlemek ve/veya bunlardan 
çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla 
bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen gö-
revleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak 
üzere; Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı, 
kamu tüzel kişiliğine sahip, merkezi Ankara’da 
bulunan özel bütçeli bir kuruluş olan Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, 
yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

3.1.4. Kabahatler Kanunu
Bu Kanunda; toplum düzenini, genel ahlâkı, 

genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni ko-
rumak amacıyla; 

a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler, 

b) Kabahatler karşılığında uygulanabilecek 
olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçları, 

c) Kabahatler dolayısıyla karar alma süreci, 

d) İdarî yaptırıma ilişkin kararlara karşı ka-
nun yolu, 

e) İdarî yaptırım kararlarının yerine getiril-
mesine ilişkin esaslar, 

belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlan-
mıştır.

3.1.5. Tabii Afetlerden Zarar Gören 
Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında 
Kanun

Yönetmeliğin amacı; yangın, yer sarsıntısı, 
toprak kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, 
kuraklık, haşere ve hastalık gibi nedenlerle ta-
rımsal ürünleri, canlı-cansız üretim araçları ve 
tesisleri zarar gören veya yok olan, bu yüzden 
çalışma ve üretme imkânları önemli ölçüde 
bozulan çiftçilere, çiftçilerin kurmuş olduğu ta-
rımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, Devlet 
tarafından yapılması gerekli yardımlara ilişkin 
usul ve esasları belirlemektir.
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3.1.6. Taşkın Suları ve Su Baskınlarına 
Karşı Korunma Kanunu

Yüksek seviye gösteren umumi ve hususi, 
kapalı veya akarsuların taşmasıyla su altın-
da kalan veya su baskınlarına uğrayabilecek 
olan sahaların sınırları Nafıa Vekâletinin tek-
lifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile 
tespit ve ilan edilir.

3.1.7. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu

Bu Kanunun amacı; toprağın korunması, ge-
liştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, 
asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal 
arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünme-
lerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli 
tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir 
kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanı-
mını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.

3.1.8. Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun

  Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer 
kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri 
afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata 
etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi 
muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapı-
lacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uy-
gulanır. 

Afete uğrayan meskûn yerlerin büyüklüğü o yerin 
tamamında veya bir kesiminde yıkılan, oturulmaz 
hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin 
genel hayata etki derecesi, mahallin ekonomik ve 
sosyal özellikleri, zararın kamu oyundaki tepkisi, 
normal hayat düzenindeki aksamalar ve benzeri 
hususlar göz önünde tutulmak suretiyle afetlerin 
genel hayata etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişle-
ri ve Maliye Bakanlıklarının mütalaaları da alınarak 
İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönet-
melikle belirtilir.

3.1.9. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin 

sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya 
sair muzır amillerle mücadele etmek ve müs-
takbel neslin sıhatli olarak yetişmesini temin 
ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar ey-
lemek umumi Devlet hizmetlerindendir.

3.1.10. Orman Yangınlarının Önlenmesi ve 
Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri 
İşler Hakkında Yönetmelik

Orman yangınlarının önlenmesi ve söndü-
rülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin 
görecekleri görev ve hizmetler 6831 sayılı Ya-
sa’nın 69 uncu maddesi hükmüne göre düzen-
lenmiş bu Yönetmelik hükümleri dairesinde 
yürütülür.

%51

%12

% 5

% 12

% 20

2011 yılında 
çıkan orman 

yangınlarının 
sebeplerine göre 
yüzdesel dağılımı 

İhmal /
Dikkatsizlik 

Yıldırım Kaza Kasıt Bilinmeyen 
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3.2. Devlet Politikası

10. 5 yıllık kalkınma planına göre (2014-
2018) ; Ülkemizde başta iklim değişikliği 
olmak üzere, çevre sorunlarına duyarlı poli-
tikalar sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçe-
vesinde yürütülmüş; kurumsal yapı, mevzuat 
ve standartlar geliştirilmiştir. Afet zararlarının 
en aza indirilmesi amacıyla kurumsal ve yasal 
düzenlemelerle kamuoyunda farkındalık oluş-
turulmasına önem verilmiştir. Yerleşim yerle-
rinin temiz ve sağlıklı hale gelmesi açısından 
kentsel altyapı yatırımlarına öncelik verilmiş, 
başta içme suyu ve atık su ile katı atık hizmet-
leri olmak üzere, nüfusun bu hizmetlere erişi-
minde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

İnsan sağlığı ve çevrenin korunması maksa-
dıyla hava kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması 
ile atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan 
kaynaklı sera gazı emisyonlarının iklim sistemi 
üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve belir-
li bir seviyede durdurmak için akdedilen söz-
leşmelerden; Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa 
Ekonomik Komisyonu “Uzun Menzilli Sınır 
Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi” ile BM “İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” yürürlüğe gir-
miş ve bu sözleşmelere bağlı çeşitli protokol-
ler ülkemiz tarafından imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme ve protokoller ile iç 
mevzuatımızdan kaynaklanan sorumluluklar 

çerçevesinde; ulusal hava emisyonları ile sera 
gazı emisyonları envanterinin ülkemize özgü 
bilgileri içerecek şekilde iyileştirilebilmesi, 
sektörel olarak emisyon oluşumuna katkısı 
bulunan faaliyet alanlarına bağlı detaylı bilgi 
toplanabilmesi, ulusal emisyon faktörlerinin 
geliştirilebilmesi, iklim değişikliğinin zararlı 
etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması, bu konuda ülkemizin şartları da dik-
kate alınarak uygun iç ve dış politikaların belir-
lenmesi, emisyon azaltımına esas stratejilerin 
ortaya konulması amacıyla ilgili kurum ve ku-
ruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin 
sağlanması önem arz etmektedir.

Bu amaçlarla 2001/2 sayılı Genelge ile “İklim 
Değişikliği Koordinasyon Kurulu” kurularak 
2010/18 ve 2012/2 sayılı Genelgeler ile yeni-
den yapılandırılmış ve 2012/22 sayılı Genelge 
ile ‘’Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu’’ 
kurulmuştur. İklim değişikliği ile mücadele ve 
hava emisyonları yönetimi konularının bir-
biriyle ilişkili ve bütüncül olarak ele alınması 
gereken konular olması ve ulusal ölçekte ilgili 
kurum ve kuruluşların ortak olması nedeniyle 
anılan kurulların birleştirilerek “İklim Değişik-
liği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu” 
2013/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yeni-
den yapılandırılması uygun görülmüştür. 

Kurul, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın Başkan-
lığında; Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynak-
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lar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkın-
ma, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, 
Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlıklarının Müsteşarları, Hazine Müste-
şarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterlerinin katı-
lımıyla oluşturulmuştur.  07.05.2014 tarihinde 
gerçekleştirilen 2014/1 sayılı İklim Değişikliği 
ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu top-
lantısında ise Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu Baş-
kanlığının İDHYKK üyeliği kabul edilmiştir. 

Toprakların korunması, tabii kaynakların sür-
dürülebilir yönetimi ve gıda güvenliğinin sağ-
lanması için erozyonla ve çölleşme ile müca-
dele edilmesi zorunludur. Bu amaçla; Çölleş-
me ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 
Erozyon Kontrolü Dairesi, Etüt Proje Dairesi 
ve Havza Planlama ve Arazi Islahı Dairesi 
Başkanlıklarınca 2013–2017 yılları için   “Eroz-
yonla Mücadele Eylem Planı” ,“ Yukarı Havza 
Sel Kontrolü Eylem Planı” ve “Baraj Havzaları 
Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı” hazır-
lanarak yürürlüğe konulmuştur.  

Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı; yu-
karı su havzalarında sel oluşumunu azaltan 
ve yağış-su rejimini düzenlemek gayesiyle ya-
pılacak olan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, 
teraslama, yamaç arazi ıslahı, sel derelerinin 
ıslahı, meraların ıslahı ve bozuk ormanlıkla-
rın rehabilitasyonu faaliyetlerini kapsamakta 
olup, ancak aşağı havzalarda, nehir yatakla-
rında ve şehir geçişleri düzenlemelerini kap-
samamaktadır.  Yukarı Havza Sel Kontrolü 
Eylem Planı’na konu olan havzalarda çalışma-
ların tamamlanması ile birlikte sel neticesinde 
meydana gelen can ve mal kayıpları asgari dü-
zeye indirilecek, yukarı havzalardaki arazilerin 
rehabilite edilmesi ile ekonomiye olan katkı 
artacaktır.   

“Erozyonla Mücadele Eylem Planı”  ile, 

• Erozyon riskinin yüksek olduğu alan-
lar öncelikli olmak üzere ülke genelinde 
erozyonla mücadele etmek ve erozyonla 
kaybolan toprak miktarını asgari seviyeye 
indirmek,

• Nehir havzalarında yapılacak erozyon 
kontrolü çalışmaları ile sel riskini azalt-
mak,

• Alınacak erozyon kontrolü tedbirleri ile 
baraj ve göletlerin ömrünü uzatmak, içme 
suyu temin edilen havzalarda suyun kalite 
ve miktarını artırmak,

• Yapılacak erozyon kontrolü çalışmaları ile 
topraktaki organik madde miktarını koru-
yarak toprak verimliliğini artırmak ve gıda 
güvenliğini sağlamak,

• Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleş-
menin ülkemiz üzerindeki menfi tesirlerini 
azaltmak,

• Ar-Ge nitelikli çalışmalar ile erozyonla 
mücadelede yeni teknikler geliştirmek ve 
erozyon izleme sistemi oluşturmak, 

• Erozyonla mücadelede kurumsal kapa-
siteyi ve kurumlar arası işbirliğini gelişti-
rerek ülke kaynaklarını verimli bir şekilde 
kullanmak,

• Eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyet-
leriyle halkımızın tabii kaynakları koruma 
ve erozyonla mücadeleye katılımını sağla-
mak gaye edinilmiştir.

“Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandır-
ma Eylem Planı”, baraj ve göletlerin göl ayna-
sı çevresinde yapılacak yeşil kuşak ağaçlan-
dırmaları; Ülkemizde büyük emek ve paralar 
harcanarak tesis edilen barajlarımızın ömrünü 
artırılması, baraj göllerine gelen rusubatın 
azaltılmasını, baraj ve su havzalarının korun-
masını sağlayacak, aynı zamanda yapılacak 
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ağaçlandırma erozyon kontrolü ve rehabili-
tasyon çalışmaları su kalitesinin ve veriminin 
artmasını da sağlayacaktır. Baraj Havzaları 
Yeşil Kuşak Ağaçlandırmaları Eylem Planı ile; 
havza koruma alanında bulunan ağaçsız alan-
lar ile, zaman zaman su altında kalan ve baraj 
koruma alanında bulunan arazilerin değerlen-
dirilmesi, erozyonun ve rüsubat taşınımının 
önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin artı-
rılması, yeni rekreasyon ve turizm alanlarının 
oluşturulması, yaban hayatı için yeni barınma 
alanları meydana getirilmesi, yapılacak olan 
ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanı-
larak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunul-
ması hedeflenmektedir.

Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı, Çöl-
leşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi

195 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Millet-
ler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nde 
(BMÇMS). çölleşme “ kurak, yarı kurak ve yarı 
nemli alanlarda iklim değişimi ve insan akti-
vitelerinin de dâhil olduğu çeşitli etmenlerin 
sonucunda oluşan “arazi bozulumu” şekilde 
tanımlanmaktadır. 2005 yılında Çölleşme ile 
Mücadele Eylem Programı’nı hazırlayan Genel 
Müdürlük, çeşitli programlar düzeyinde ilgili 
kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum ku-
ruluşları ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca katı-
lımcı yaklaşımla Çölleşme İle Mücadele Ulu-
sal Strateji Belgesi (2013–2023) ve “Çölleşme 
İle Mücadele Ulusal Eylem Planı” hazırlanarak 
çölleşme ile mücadelede izlenecek yol harita-
sı belirlenmiştir.

Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Ağaçlan-
dırma ve Erozyon Rehberi

Ülkemiz kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim 
özelliklerine sahiptir. Türkiye gerek sahip ol-
duğu bu iklim özellikleri, gerekse topoğrafik 
yapısı nedeniyle çölleşme ve kuraklık tehdidi 
altındadır. Bu nedenle kurak alanlarda arazi 
bozulumunun azaltılması/önlenmesi, bozul-
muş arazilerin rehabilitasyonu ve toprakların 
sürdürülebilir olarak kullanımının sağlan-
ması gerekmektedir. Bu bağlamda Çölleşme 
ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve 
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çeşitli üniversitelerin bilim adamları tarafın-
dan hazırlanan Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda 
Ağaçlandırma ve Erozyon Rehberi, kurak alan-
ların ağaçlandırılması, rehabilitasyonu, seçile-
cek türlerin belirlenmesi, uygulanacak teknik 
mücadele yöntemlerini içermektedir. Dünyada 
yaklaşık 2 milyar insanın kurak bölgelerde 
yaşaması, bu insanların temiz içme suyundan 
yoksun ve yoksulluk sınırının altında olması 
Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Ağaçlandırma 
ve Erozyon Rehberi’nin önemini bir kat daha 
arttırmaktadır.

Kurak Alanlarda Küresel Değişimlere Daya-
nıklı Peyzajların Oluşturulması Rehberi

Uluslararası tahminlere göre, iklim değişik-
liği, küresel ölçekte kurak alanların artması-
na sebep olmaktadır. Kurak alanlarda birçok 
ülke, çölleşme ve küresel iklim değişiklikleri, 
yoksulluk sebebiyle ormanlarını hızla kaybet-
mektedir. Kurak bölgelerde yetişen ve bölge-
nin ekstrem şartlarına adapte olmuş türler o 

bölgenin biyoçeşitliliğinin korunması açısın-
dan ve bölgedeki yerel halkın geçimi ve refahı 
için büyük rol oynamaktadır. Bu kapsamda, 
ağaçlandırma ve restorasyon çalışmaları için 
kapsamlı bir analiz ve değerlendirme yaparak 
ihtiyaçların belirlenmesi ve belgelenmesi ge-
reksinimi doğmuştur. TİKA ve Genel Müdürlü-
ğümüz katkıları ile FAO üye ülkeleri, yerel ve 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği ile bir rehber 
oluşturulmak istenmektedir. Rehberde yerel 
nüfusun çıkarları doğrultusunda kurak böl-
gelerdeki bozuk orman ve tarım arazilerinin 
restorasyonu için bilgilerin derlenmesi ve sos-
yo-ekonomik yönden değerlendirilmesi yapı-
lacaktır. Rehber; Mayıs 2012’de Konya’da ve 
Şubat 2013’te Senegal’de yapılan çalıştayla-
rın ortak bilgi birikimi ve katılımcıların katkıları 
ile hazırlanmaktadır. 
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3.2.1. Projeler 

3.2.1.1.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Tablo 6. İklim değişikliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Projeleri 

Proje Adı Başlangıç- 
Bitiş Yılı Bütçe Kiminle 

Yapıldığı AÇIKLAMA

İklim Değişikliği Yönetimi Çer-
çevesinde Kapasite Geliştir-
me Projesi

2009-2010 400.000 
USD

UNDP, 
TÜ-SİAD, 

DPT

Bu proje ile Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği müzakerelerine etkin 
katılımı-nın sağlanması, Türkiye’de ihtiyaç duyulan Gönüllü Karbon Pazarı 
yapılarının kurulması, 2012 sonrası ilgili tüm paydaşların iklim rejimi, mü-
zakereler ve karbon piyasalarına yönelik kapasitelerinin arttırılması amaç-
lanmış olup proje Aralık 2010’da tamamlanmıştır

Türkiye’nin İklim Değişikliği  
Eylem Pla-nı’nın Geliştirilme-
si Projesi

2009-2011 307.220 
USD

UNDP-İn-
giltere 

Dışişleri 
Bakanlığı

“Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi”nin uygulamaya konmasını temin etmek 
amacıyla sera gazı emisyonu kontrolü ve iklim değişikliği uyum konusun-
da ilgili sektör-ler için 2010- 2020 yıllarına yönelik stratejik ilkeleri ve 
hedefleri içeren “Türkiye’nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nın Geliş-
tirilmesi Projesi” kapsamında İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP) 
hazırlanmıştır.
İDEP, 2 Mayıs 2011 tarihinde yapılan İklim Değişikliği Koordinasyon Ku-
ru-lunda başta ilgili bakanlıklar ve devlet kurumları olmak üzere diğer 
paydaşların, sorumlulukları ve ilgi alanları çerçevesinde tüm paydaşların 
teknik desteği ile kabul edilmiştir. İDEP kapsamında; yaklaşık 25 çalıştay 
düzenlenmiş, bu çalıştaylarda 180 farklı kurum/kuruluştan yaklaşık 500 
uzman ve karar verici katkı vermiştir. Paydaşlar arasında, kamu kurum-
ları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve uluslararası 
örgütler bulunmaktadır. 

Küresel Eğilimler Bağlamında 
Emisyon Azaltım Politikaları-
nın Belirlenmesi Projesi

2010-2011 115.700 TL
EDAM-Bo-

ğaziçi 
Üniversitesi

Bu proje ile Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi paralelinde Türkiye’nin uy-
guladığı ve planladığı politikalar sonucu sera gazı azalttım miktarlarının 
belirlenmesi, emisyon projeksiyonlarının hazırlanması ve sera gazı azaltım 
maliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmış olup proje tamamlanmıştır.

Türkiye’nin İklim Değişikliğine 
Uyum Kapasitesinin Geliştiril-
mesi Projesi

2008-2011 7.000.000 $ MDG-F

Bu proje ile iklim değişikliğine uyumun, Türkiye’nin ulusal planlarına ve 
Türkiye’deki BM programlama çerçevesine entegrasyonu, iklim değişikliği 
risklerinin yönetimi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, Seyhan Nehri 
Havzası’nda toplum esaslı uyum kapasitesinin artırılması amaçlanmakta 
olup projenin Ekim 2011’e kadar tamamlanması planlanmaktadır.

II.Ulusal Bildi-rimin Ha-
zır-lanması Projesi 2010-
2012 500.000USD +176000 
TL UNDP Bu proje ile Birleş-
miş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi kapsa-
mındaki yükümlülükle-rin 
yerine getirilmesi ile teknik ve 
kurumsal kapasitenin gelişti-
rilmesi amaçlanmaktadır.
İklim Değişikliğinin Etkileri ve 
Uyum Konusunda Farkındalı-
ğın Geliştirilmesi Projesi

2011-2013 1000.000 
TL ÇŞB

Kamuoyunda iklim değişikliği ve uyum konusunda farkındalığın artırılması 
için bir iletişim ve bilinçlendirme stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması 
amaçlanmaktadır.



2014-2023 
İklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetlere Yönelik

Yol Haritası Belgesi 41

3.2.1.1.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim değişikliği ile ilgili veri tabanı ve Web Sayfası
 İklim Değişikliği Eylem Planı İzleme Sistemi: 

http://uygulamalar.csb.gov.tr/iklim/Account/Login.aspx?ReturnUrl=/iklim/

http://www.csb.gov.tr/projeler/iklim/index.php

Sera Gazı emisyonlarının İz-
lenmesi Projesi (IPA) 2013-2015 3.000.000 € AB

Bu proje ile sera gazı emisyonlarının ulusal ölçekte izlenmesi ve rapor-
lanması ile ilgili tespit edilen boşlukların giderilmesi, Ulusal Sera Gazı En-
vanterinin, sera gazı projeksiyonlarının ve iklim değişikliği ulusal bildirim-
lerinin  hazırlanması konusunda teknik düzeyde kapasitenin  arttırılması 
amaçlanmaktadır.

Parnership for Market Readi-
ness (PMR) Projesi - Dünya 
Bankası  

2012-2014
350.000 

$ Hazırlık 
Hibesi

Dünya 
Bankası

Bu proje ile 2012 yılı sonrası yeni iklim değişikliği rejimi kapsamında 
oluşturula-cak olan karbon piyasalarından etkin olarak yararlanmak için 
gerekli kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, 
karbon piyasalarının uygulan-masına yönelik altyapı güçlendirilecek ve bu 
alandaki pilot uygulamalar destekle-necektir. Projenin Ekim 2011 tarihin-
de başlaması öngörülmektedir.

Türk-Alman İşbirliği: Sera 
Gazı Emisyonlarının İzlen-
mesi, Raporlanması ve Doğ-
rulanmasına (MRV) Yönelik 
Kapasite Geliştirme Projesi

2013-2016 3.000.000 
Euro

Alman 
Federal 

Çevre, Doğa 
Koruma ve 

Reaktör 
Güvenliği 
Bakanlığı

Proje, İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planının özel hedef ve önlem alanına 
odaklanmaktadır. Bunlar İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) sistemi-
nin oturtulması ve kullanımıdır. Bu kapsamda MRV için teknik kurumsal 
altyapının kurulması, sektörlere has düzenlemelerin ve diğer yasal düzen-
lemelerin geliştirilmesi, ilgili aktörlerin eğitimi öngörülmektedir. 
Proje, MRV sisteminin geliştirilmesi yoluyla, emisyon verilerinin eksiksiz, 
tutarlı, karşılaştırılabilir ve güvenilir olarak toplanmasına olanak sağlaya-
caktır.

3.2.1.2. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Tablo 7. İklim değişikliği ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığının Projeleri

Proje adı ve kapsamı İlgili kurum Yılları Çıktıları 

Türkiye’de Taşkın Direktifinin 
Uygulanması için Kapasitenin 
Geliştirilmesi Projesi

Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı-Su 
Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü-Taşkın ve 
Kuraklık Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı

2012-2014

Projenin toplam bütçesi 1.800.000 Avro dur. Bu miktarın  %5’lik kısmı 
(90.000 Avro) ulusal katkı miktarı olarak ülkemiz tarafından finanse 
edilecektir. Projenin toplam süresi 2 yıldır. Bu proje kapsamında;

• Taşkın Direktifinin ülkemiz mevzuatına aktarılmasına ilişkin al-
ternatiflerin belirlenmesi,

• Batı Karadeniz Havzasında direktif esaslarının (Taşkın riski ön 
değerlendirmesi, Taşkın zarar ve risk haritalarının hazırlanması, 
Taşkın risk yönetim planlarının hazırlanması) uygulanması,

• Direktifin ülkemiz genelinde tüm nehir havzalarına uygulana-
bilmesi için gerekli yol haritasını gösteren ve belli bir takvimi 
içeren Ulusal Uygulama Planı’nın hazırlanması.

Yeşilırmak Havzası Taşkın 
Yönetim Planlarının Hazırlan-
ması Projesi

Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı-Su 
Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü-Taşkın ve 
Kuraklık Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı

2013-2015

• Havzanın mevcut durumun tespitinin yapılması jeolojik, hidroje-
olojik, sosyoekomik yapılarının tespit edilerek haritalarının alın-
ması ve değerlendirilmesi

• Havza üzerindeki akarsuların ve yan kolların, su yapılarının vb. 
tespit edilerek havzada taşkın ön risk değerlendirilmesinin ya-
pılması.

• Elde edilen veriler ile matematiksel bir taşkın yayılma modeli 
kullanılarak havzaya ait taşkın tehlike ve taşkın risk haritala-
rının çıkarılması.

• Havzaya ait taşkın risk yönetim planlarının oluşturulmasıdır.

Antalya Havzası Taşkın Yöne-
tim Planlarının Hazırlanması 
Projesi

Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı-Su 
Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü-Taşkın ve 
Kuraklık Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı

2014-2016

Havzanın mevcut durumun tespitinin yapılması jeolojik, hidrojeolojik, 
sosyoekomik yapılarının tespit edilerek haritalarının alınması ve de-
ğerlendirilmesi
Havza üzerindeki akarsuların ve yan kolların, su yapılarının vb. tespit 
edilerek havzada taşkın ön risk değerlendirilmesinin yapılması.
Elde edilen veriler ile matematiksel bir taşkın yayılma modeli kullanı-
larak havzaya ait taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarının çıkarılması.
Havzaya ait taşkın risk yönetim planlarının oluşturulmasıdır.
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Taşkın Yönetimi Yönetmeliğini 
çıkarmak

Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı-Su 
Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü-Taşkın ve 
Kuraklık Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı

2014-2015

Bu Yönetmeliğin maksadı; taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel 
miras, sosyal ve ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltılmasını sağlamak üzere havza bazında taşkın risklerinin değer-
lendirilmesi ve taşkın yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması 
ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Taşkın yönetimi ile ilgili 
görevleri de kapsayacak 
şekilde mevcut “Havza Yöne-
tim Heyetlerinin Teşekkülü, 
Görevleri, Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliği’ni 
revize etmek.

Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı-Su 
Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü-Taşkın ve 
Kuraklık Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı

2014-2015

Bu Tebliğin amacı, denizler hariç, kıyı suları dâhil olmak üzere yüzey-
sel sular ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve 
planlanmasına yönelik havza koruma ve yönetim planlarının, taşkın 
yönetim planlarının, hazırlanması, uygulanması için kurumlar arası 
koordinasyonun sağlanması ve uygulamaların takibi için gerekli usul 
ve esasları düzenlemektir

İklim Değişikliğinin Su Kay-
naklarına Etkisi Projesi

Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı-Su 
Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü-Taşkın ve 
Kuraklık Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı

2013-2016

“İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi çalışmalarına 
18.12.2013 tarihinde başlanmış olup, projenin maksadı güncel ve 
hassasiyeti arttırılmış iklim değişikliği senaryolarının yüzey ve yer altı 
sularına havza bazında etkisinin tespiti ve uyum faaliyetlerinin belir-
lenmesidir. Ülkemizin tüm havzalarında gerçekleştirilecek olan proje-
nin 5 çıktısı bulunmaktadır; 

1-Tüm havzalarda iklim değişikliği projeksiyonlarının hazırlanması, 
2-Yer altı su potansiyeli ve yüzey su seviyelerindeki değişimin hav-
zalar özelinde tespiti,
3- Tüm havzalarda iklim değişikliği etkisiyle su bütçesi değişimi he-
saplamaları 
4-İklim değişikliğinin su kaynakları açısından 3 havzada sektörel 
etki analizi (içme suyu, tarım, sanayi, ekosistem ana sektörleri için) 
ve uyum faali-yetleri önerilerinin oluşturulması çalışmaları 
5-İklim Veri Tabanının Oluşturulması

Konya Havzası Kuraklık Yö-
netim Planının Hazırlanması 
Projesi

Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı-Su 
Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü-Taşkın ve 
Kuraklık Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı

2013-2015

Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması projesine ait 
çalışmalara 2013 yılı içinde başlanmış olup, proje çalışmaları devam 
etmektedir. Kuraklık Yönetim Planı ile muhtemel kuraklık riskleriyle 
karşılaşıldığında yaşanacak olan olumsuz etkilerin önlenmesi, müm-
kün olan en kısa sürede kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik 
olarak kuraklık esnasında ve sonrasında alınacak tedbirler belirlene-
cektir.

Akarçay Havzası Kuraklık Yö-
netim Planının Hazırlanması 
Projesi

Orman ve Su 
İşleriBakanlığı-Su 
Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü-Taşkın ve 
Kuraklık Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı

2014-2016

Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması projesine 
ait çalışmalara Mart 2014 tarihinde başlanmış olup, proje çalışmala-
rı devam etmektedir.  Kuraklık Yönetim Planı ile muhtemel kuraklık 
riskleriyle karşılaşıldığında yaşanacak olan olumsuz etkilerin önlen-
mesi, mümkün olan en kısa sürede kuraklık problemlerinin çözümüne 
yönelik olarak kuraklık esnasında ve sonrasında alınacak tedbirler 
belirlenecektir.
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Proje adı ve kapsamı İlgili kurum Yılları Çıktıları 

Kuraklık ve Ekstrem Şartlara 
Dayanıklı Türlerin Tespiti ve 
Adaptasyonu Projesi

ÇEM 2013-2023

“Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyo-
nu Projesi” kapsa-mında bozulmuş, tahrip edilmiş ve ağaçlandırılması, 
otlandırılması güç olan bölgelerde ve tarım alanlarında, arazi toplu-
laştırması yapılan yerlerde biyolojik mücadele amaçlı (tarla kenarı 
ağaçlandırmalarında) kullanılmak üzere yetişebilecek kavak ve söğüt 
klonlarıyla kavakçılığın daha kurak alanlarda da yapılmasına olanak 
sağlayıp, kuraklık ve diğer ekstrem şartlara dayanıklı olan kavak ve 
söğüt klonlarını belirlemek amaçlanmaktadır.

Rüzgâr Erozyonu Risk Değer-
lendirmesi Projesi ÇEM Proje ’ye 2013 yılın-

da başlanmıştır.

Türkiye’de rüzgar erozyonu tehdidi altında bulunan örnek alanlarda 
yürütülecek proje kapsamında, rüzgar erozyonu riskinin doğrudan 
ölçümlerle ve Yenilenmiş Rüzgar Erozyonu Eşitliği (YREE) ile değer-
lendi-rilmesine yönelik yürütülmesi planlanan projedir. Jeoistatistik 
yöntemlerle sediment taşınım oranının seçilen parselde ko-numsal 
davranışı hem gerçek ölçümler hem de YREE yöntemi ile yapılan tah-
minler ile ayrı ayrı hesaplanacaktır. Elde edilecek varyogram model ve 
parametreleri kullanılarak Coğrafi bilgi sistemlerinde oluşturulacak 
kriging haritaları ile sediment taşınım oranının deseninin belirlenme-
si hedeflenmektedir. Jeoistatistik yöntemlerle oluştu-rulacak model 
sonucu elde edilecek haritalar ile rüzgâr eroz-yonuna duyarlı alanlar 
tespit edilmeye çalışılacaktır.

Havza İzleme ve Değerlendir-
me Sis-temi Kurulumu Projesi

ÇEM, TUBİTAK, İlgili 
Kurum Temsilcileri

2015’de tamamlan-
ması planlanmak-

tadır.

Havza İzleme ve Değerlendir-me Sistemi, sürdürülebilir hav-za yöne-
timinin sağlanması ve diğer havza bileşenleri ile iklim değişikliğinin 
bir sonucu olan çölleşmenin de izlenebilmesi amacıyla ülkemizde 
havzada çalışan birçok kurum ve kurulu-şu ilgilendiren bir havza izle-
me ve değerlendirme sistemidir. TÜBİTAK danışmanlığında yürütülen 
Proje’de fizibilite çalışmaları tamamlanmış, ortaya çıkan uygulanabilir 
sonuçlar doğrultusunda Gediz havza-sında projenin çalışmaları baş-
la-tılmıştır. Havzada yer alan faa-liyetler açısından çok sayıda uzman 
danışman ile ilk etapta çölleşme, toprak erozyonu ve kütle hareketleri, 
sel-taşkın, arazi kullanımı ve sürdürülebilir orman yönetimi temaları 
izlenebilecektir. Belirlenen diğer havza bileşenleri ise veriler sağ-lan-
dıkça sisteme alınacaktır. Bu proje kapsamında izlenecek çölleşme 
teması kapsamında ülkemizde ilk defa Çölleşme Kriter ve Göstergeleri 
de belir-lenmiş olacak ve ulusal ölçekte çölleşmeye duyarlı alanlar 
tespit edilecektir.

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 
ve İklim Dostu Tarım Ugulma-
ları Projesi

ÇEM, Gıda Tarım 
Hayvancılık Bakan-
lığı, FAO

Proje süresi 48 ay 
olup, 2014 yılında 

başlaması planlan-
maktadır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, BM 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile hazır-lanan projenin amacı; arazi 
bozulumu, iklim değişikliği, biyo-çeşitliliğin korunması, tarım ve orman 
alanlarının verimli şekilde kullanılması çerçevesinde kazan-kazan il-
kesi ile düşük karbon salımı teknolojilerinin adaptasyonu ve yaygın-
laştırılması sureti ile tarım ve orman alanları arazi kullanımı yöneti-mi-
nin sürdürülebilirliğini geliştirmektir. 

Rize, Balsu mahallesi sel ve 
heyelan kontrol projesi ÇEM 2012 Proje kapsamında CO2 tutumu sağlayacak ve biyoçeşitlilik korunması-

na yönelik faaliyetlere odaklanılacaktır.

Rize-Engindere heyelanlı 
alanların rehabilitaston 
projesi

ÇEM 2013
Heyelan kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını 
azaltmak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapla-rak toprak koru-
ması sağlana-caktır. 

Trabzon-Yomra-Taşdelen 
Köyü heyelanlı alanların 
rehabilitasyonu projesi

ÇEM 2013
Heyelan kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını 
azaltmak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koru-
ması sağlanacaktır. 

Hatay Dörtyol-Çökek Yaylası ÇEM 2014
Heyelan kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını 
azaltmak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koru-
ması sağlanacaktır. 

Ordu- Çamaş Domuşu 
mahallesi ÇEM 2014

Heyelan kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını 
azaltmak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koru-
ması sağlanacaktır.

Rize-Ardeşen Yurt-sevenler 
Köyü ÇEM 2014

Heyelan kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını 
azaltmak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koru-
ması sağlanacaktır.

Rize Ayder Huser yaylası çığ 
kontrol projesi ÇEM 2012

Heyelan kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını 
azaltmak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koru-
ması sağlanacaktır.

Trabzon Uzungöl Yaylaönü 
Köyü çığ kontrol projesi ÇEM 2012

Çığ kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve arazi/yerleşim/yol vb. tesislerin çığ zararlarından korunması 
sağlamak.
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Bayburt-Aydıntepe-Kavlatan 
Köyü ÇEM 2013

Çığ kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve arazi/yerleşim/yol vb. tesislerin çığ zararlarından korunması 
sağlamak.

Erzurum Bingöl karayolu 
81.Km  çığ kontrol projesi ÇEM 2013

Çığ kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve arazi/yerleşim/yol vb. tesislerin çığ zararlarından korunması 
sağlamak.

Rize-Çamlıhemşin-Yukarı-
kavron Yaylası  çığ kontrol 
projesi

ÇEM 2013
Çığ kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve arazi/yerleşim/yol vb. tesislerin çığ zararlarından korunması 
sağlamak.

Trabzon-Maçka-Hamsi-
köy-Bekçiler Mevkii Çığ 
Kontrol

ÇEM 2013
Çığ kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve arazi/yerleşim/yol vb. tesislerin çığ zararlarından korunması 
sağlamak.

Çaykara-Karaçam-Seyrante-
pe Çığ Kontrol Projesi ÇEM 2014

Çığ kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve arazi/yerleşim/yol vb. tesislerin çığ zararlarından korunması 
sağlamak.

Trabzon-Araklı-Uzungöl Bld.
Kayaiçi Köyü Yalçıntepe Mah. 
çığ kontrol projesi

ÇEM 2014
Çığ kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve arazi/yerleşim/yol vb. tesislerin çığ zararlarından korunması 
sağlamak.

Erciş-Taşkapı Köyü Karakaya 
Deresi Havzası Sel Kontrol 
Projesi Yapımı

ÇEM 2013
Çığ kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve arazi/yerleşim/yol vb. tesislerin çığ zararlarından korunması 
sağlamak.

Merkez-Direkli (Karakoyunlu 
Deresi) Havzası Sel Kontrol 
Projesi Yapımı

ÇEM 2013
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Merkez-Cullap Kap Deresi 
Havzası  Sel Kontrol Projesi 
Yapımı  

ÇEM 2013
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Doğanşehir-Reşadiye Suyu 
Havzası Sel Kontrol Projesi 
Yapımı

ÇEM 2013
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Erdemli-Kodaman Çayı ve 
Yan Havzaları Sel Kontrol 
Projesi Yapımı

ÇEM 2013
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Çay-Kızıldağ İsalı Havzası Sel 
Kontrol Projesi Yapımı ÇEM 2013

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Dinar-Akçaköy-Kumalar ve 
Haydarlı Dereleri Havzası Sel 
Kontrol Projesi Yapımı

ÇEM 2013
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Kaynaşlı Havzası Sel Kontrol 
Projesi Yapımı ÇEM 2013

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Maçka-Meryemana Deresi 
(Haliya) Havzası Sel Kontrol 
Projesi Yapımı

ÇEM 2013
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.
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Oltu-Darıca Deresi Havzası 
Sel Kontrol Projesi Yapımı ÇEM 2013

Sel ve heyelan kontrol çalışma-ları yapılarak muhtemel can ve mal 
kaybını azaltmak ve bozu-lan arazinin rehabilitasyonu yapılarak top-
rak koruması sağlanacaktır.

Deliçay Havzası Sel Kontrol 
Projesi Yapımı ÇEM 2013

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Lüleburgaz Karıştı-ran Deresi 
Sel Kontrol Projesi Yapımı ÇEM 2013

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Çakıtoyuğu Havzası Sel 
Kontrol Projesi Yapımı ÇEM 2013

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Ardeşen-Tunca Deresi Sel 
Kontrol Projesi Yapımı ÇEM 2013

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Çiflik Gösterli Sel Kontrol 
Projesi Yapımı ÇEM 2013

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Kırıkhan Delibekirli Sel Kont-
rol Projesi Yapımı  ÇEM 2013

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Bayat Çayı Sel Kontrol 
Projesi Yapımı ÇEM 2013

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Hacıalanı Sel Kontrol Projesi 
Yapımı ÇEM 2013

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Van-Ağzıkara Sel Kontrol 
Projesi Yapımı ÇEM 2012

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Ağrı-Doğubeyazıt Sağdıçlar 
Sel Kontrol Projesi Yapımı ÇEM 2012

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Van Erçek Sel Kontrol Projesi 
Yapımı ÇEM 2012

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Iğdır Havaalanı Sel Kontrol 
Projesi Yapımı ÇEM 2012

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Van Erciş Ilıca  Dereleri Sel 
Kontrol Projesi Yapımı ÇEM 2012

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Van Erciş Zilan  Dereleri Sel 
Kontrol Projesi Yapımı ÇEM 2012

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Samsun-Merkez, Mert Irmağı, 
Yılanlı Havzası Sel Kontrol 
Uygulama Projesi

ÇEM 2012
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Ağrı, Merkez Ahmetbey 
Dereleri Sel Kontrol Projesi 
Ya-pımı 

ÇEM 2012
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Çorum-Uğurludağ Sel Kontrol 
Projesi Yapımı ÇEM 2012

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Kahramanmaraş Ericek Sel 
Kontrol Projesi Yapımı ÇEM 2012

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Değnek (Mersin) Sel  Kontrol 
Projesi Yapımı ÇEM 2012

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Ağrı-Eleşkirt- Sel Kontrol 
Projesi Yapımı ÇEM 2012

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.



2014-2023 
İklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetlere Yönelik
Yol Haritası Belgesi46

Proje adı ve kapsamı İlgili kurum Yılları Çıktıları 
Adıyaman-Gölbaşı-Ören-Ye-
mişen Deresi Sel Kont. Uyg. 
Proj.

ÇEM 2014
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Adıyaman-Çelikhan-Çopur 
Çayı Sel Kont. Uyg. Proj. ÇEM 2014

Sel ve erozyon kontrol çalışma-ları yapılarak muhtemel can ve mal 
kaybını azaltmak ve bozu-lan arazinin rehabilitasyonu yapılarak top-
rak koruması sağlanacaktır.

Diyarbakır-Çınar-Çayır Deresi 
Sel Kont. Uyg. Proj. ÇEM 2014

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Düzce-Kaynaşlı-Dayanıksuyu 
Deresi Sel Kontrolü Uygula-
ma Projesi

ÇEM 2014
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Karabük-Eskipazar-Değirmen 
Deresi Sel Kontrolü Uygula-
ma Projesi

ÇEM 2014
Sel ve erozyon kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal 
kaybını azaltmak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak 
koruması sağlanacaktır.

Karabük-Eskipazar-Göksu 
Deresi Sel Kontrolü Uygula-
ma Projesi

ÇEM 2014
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Niğde-Ulukışla-Horoz De-
resi Sel Kontrolü Uygulama 
Projesi

ÇEM 2014
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Mersin-Mut Beci Deresi Sel 
Kont. Uyg. Proj. ÇEM 2014

Sel ve erozyon kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal 
kaybını azaltmak ve bozu-lan arazinin rehabilitasyonu yapılarak top-
rak koruması sağlanacaktır.

Mersin-Mut-Sason Deresi Sel 
Kont. Uyg. Proj. ÇEM 2014

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Mersin-Mut Gelem-biç Deresi 
Sel Kont. Uyg. Proj. ÇEM 2014

Sel ve erozyon kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal 
kaybını azaltmak ve bozu-lan arazinin rehabilitasyonu yapılarak top-
rak koruması sağlanacaktır.

Muş-Merkez-Soğucak Deresi 
Sel Kont. Uyg. Proj. ÇEM 2014

Sel ve erozyon kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal 
kaybını azaltmak ve bozu-lan arazinin rehabilitasyonu yapılarak top-
rak koruması sağlanacaktır.

Sivas-Merkez Yan Dereleri 
ve Tecer IrmağıSel Kontrolü 
Uygulama Projesi

ÇEM 2014
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Bolu-Kıbrıscık Kapuz (Uluçay) 
Deresi-Sel Kontrolü Uygula-
ma Projesi

ÇEM 2014
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Bolu-Merkez-Kıbrıscık-Ilıca 
Deresi Sel Kont. Uyg. Proj. ÇEM 2014

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Bolu-Seben-Bozyer Köyü 
Bozyer Deresi Sel Kont. Uyg. 
Proj.

ÇEM 2014
Sel ve erozyon kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal 
kaybını azaltmak ve bozu-lan arazinin rehabilitasyonu yapılarak top-
rak koruması sağlanacaktır.

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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Proje adı ve kapsamı İlgili kurum Yılları Çıktıları 

Muğla-Fethiye Akçay Deresi 
Sel Kont. Uyg. Proj. ÇEM 2014

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Muğla-Milas-Kocaçay (Ballık) 
Deresi Sel Kontrolü Uygula-
ma Projesi

ÇEM 2014
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Çorum-Osmancık-Merkez 
Emine Deresi Sel Kont. Uyg. 
Proj.

ÇEM 2014
Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Kütahya-Merkez-Keçieğreği 
Deresi Sel Kont. Uyg. Proj. ÇEM 2014

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Adana-Pozantı-Akçatekir-Ça-
vuşlu Sel Kont. Uyg. Proj. ÇEM 2014

Sel kontrol çalışmaları yapılarak muhtemel can ve mal kaybını azalt-
mak ve bozulan arazinin rehabilitasyonu yapılarak toprak koruması 
sağlanacaktır.

Ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Me-
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 
İklim değişikliği ile ilgili olarak, iklim modeli 
ile projeksiyonların üretilmesi konusunda ilk 
geniş kapsamlı çalışma Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü (o zamanki adı ile DMİ Genel Mü-
dürlüğü) ile İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Ensti-
tüsü’nün birlikte yürüttüğü KAMAG projesidir. 
Bu proje kapsamında ülkemizin 2008 yılında 
tamamlanan proje ile ülkemizin 2100 yılına 
kadar SRES senaryoları bazında iklim projek-
siyonları üretilmiştir. Proje ürünlerinden diğer 
birçok proje ve çalışmada yararlanılmıştır. 
IPCC 4. Değerlendirme Raporu’ndan sonra 
başlatılan 5. Değerlendirme Raporu çalışma-
ları kapsamında yeni senaryo setleri (RCPs) 
oluşturulmuş ve küresel iklim projeksiyonları 
CIMIP5 projesi bünyesinde üretilmiştir.

MGM tarafından bu senaryolar temelinde 
Türkiye ve çevresi için iklim projeksiyonları 
üretme çalışmaları başlatılmıştır. Gerekli alt-
yapı ve kapasite gereklilikleri tamamlandık-
tan sonra İTÜ ile işbirliği halinde çalışmalar 
yürütülmüştür.

Çalışmalar iki temel üzerinde ilerlemektedir. 
Bir taraftan IPCC 5. Değerlendirme Raporu’n-
daki küresel modeller ve senaryolar (RCPs) 
kullanılarak Türkiye için iklim projeksiyonları 
üretilirken, diğer yandan elde edilen ürün-
lerin her alandan kullanıcıların kolay bir şe-
kilde faydalanabileceği bir platform (arayüz) 

oluşturulmakta ve geliştirilmektedir. İlk ola-
rak RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına ait Ha-
dGEM2-ES küresel modeli sonuçları dinamik 
ölçek küçültme yöntemi kullanılarak bölge-
sel iklim projeksiyonları elde edilmiş olup, 
diğer 2 küresel model ile çalışmalar devam 
etmektedir.

Bu kapsamda, RCP4.5 ve RCP8.5 senaryo-
suna ait HadGEM2-ES küresel modeli çıktı-
larıyla RegCM4 bölgesel modeli kullanılarak 
ülkemiz ve bölgesi için 20km çözünürlükte 
bölgesel iklim projeksiyonları elde edilmiştir. 
Türkiye’nin 2100 yılına kadar sıcaklık ve yağış 
projeksiyonları üretilmiştir.

3.2.1.2.1. Orman ve su İşleri Bakanlığı Mete-
oroloji Genel Müdürlüğü İklim değişikliği ile 
ilgili veri tabanı ve Web Sayfası

İklim görüntüleme, mevsimlik tahmin ve 
veri ürünleri;

http://www.emcc.mgm.gov.tr/

İklim bilgileri; 

http://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim.aspx.
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3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

3.2.1.3. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türki-
ye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi 
ve Eylem Planı (2013-2017) yayınlamıştır.

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Temel Stra-
tejisi;

a- Yeterli kapasiteye ulaşmış kurumsal bir 
yapıyı geliştirmek, 

b- Mücadeleyi bütüncül ve kapsamlı bir 
plan dahilinde yapmak,

c- Tarım sektörünü kuraklıktan en az etki-
lendiği bir yapıya ulaştırmaktır. 

Eylem Planında yer alan faaliyetler, belirti-
len strateji temelinde, temel gelişme eksen-
leri ve öncelikler kapsamında gruplanarak 
hazırlanmıştır. Tarımsal Kuraklıkla Mücadele 
Stratejisi ve Eylem Planın koordineli bir şe-
kilde yürütülmesi için iki kısımdan oluşan gö-
rev dağılımı yapılmıştır. Merkezde yapılacak 
çalışmalar ve taşrada yapılacak çalışmalar 
belirlenmiştir. 
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A) Merkez Yönetimi; 

1. İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komi-
tesi,

2. Risk Değerlendirme Komitesi,

3.Veri Akış Birimi,  oluşturulmuştur. 

B) İl Yönetimi; 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri 
koordinasyonunda Tarımsal Kuraklık İl Kriz 
Merkezleri oluşturulmuştur. 

2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören 
Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Ka-
nun çerçevesinde de finansal enstrüman kul-
lanarak; 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 
kapsamı dışında kalan afetler ve bu afetler 
neticesinde zarar oranları İl/İlçe Hasar tespit 
Komisyonlarınca tespit edilen ve 2090 Sayılı 
Kanun ve bu kanunun yönetmeliğinde belir-
tilen şartları taşıyan üreticilerimize devletçe 
gerekli yardımların yapılmasını sağlamaktır. 

İklim değişikliğine neden olan sera gazı 
emisyonlarının azaltılması konusunda Gıda, 
Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı görev alanına 
giren konularda yürütülen faaliyetleri 2 baş-
lık altında sürdürmektedir. Bunlar;

1- Sera gazı salımının azaltılması ile ilgili 
olarak yapılan çalışmalar;

1.1. Arazi Toplulaştırılması

1.2. Organik Tarım

1.3. İyi Tarım Uygulamaları

1.4. Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Ko-
runması Programı (ÇATAK)

1.5. Su Tasarrufu Sağlayacak Modern Su-
lama ve İşleme Yöntemlerini Destekleme 
Programı 

1.6. Gübre yönetimi ve Nitrat Direktifinin 
Uygulanması 

1.7. Anız yakılmasının engellenmesi için 
yapılan eğitim ve yayım çalışmalarının 
artması ve yasal olarak anız yakılmasının 
yasaklanması uygulamaları

2-Karbon tutumu için yutak alanlarının ar-
tırılmasına yönelik çalışmalar;

2.1. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu (5403) çıkarılarak toprağın doğal 
veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini 
yitirmesini engelleyerek korunmasını, ge-
liştirilmesini ve çevre öncelikli sürüdüle-
bilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı 
arazi kullanımının sağlanması uygulama-
ları, 

2.2. Sertifikalı fidana ve meyve tesisine 
destek verilmesi nedeniyle meyve bahçesi 
tesislerinin artması,

2.3. Mera ıslahı çalışmaları,

Karbon tutumu için yutak alanların artırıl-
ması konusunda yapılan çalışmalar yürü-
tülmektedir.

3.2.1.4. Sağlık Bakanlığı 

3.2.1.4.2 Sağlık Bakanlığı İklim değişikliği ile ilgili veri tabanı ve Web Sayfası

 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/cevresel-etkileri-izleme.html

Proje adı ve kapsamı İlgili kurum Yılları Çıktıları 

İklim değişikliğinin Sağlık 
etkilerinin Azaltılması 
Ulusal Program ve eylem 
Planı

Sağlık Bakanlığı 
Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumu
2015-2020 Halk sağlığının korunması
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4. GEREKSİNİMLER VE EYLEMLER

GEREKSİNİM 1

İklim değişikliğine bağlı afetlerin yönetimini 
kolaylaştırıcı çalışmalar 

Eylem 1.1

İklim değişikliğine bağlı afet ve acil durum-
ların yönetimi için tehdit ve risklerin belirlen-
mesi gerekmektedir. Bu eylemin gerçekleşti-
rilebilmesi için de yetkili otoriteler arasında 
işbirliği, yeni projelerin daha etkin ve koor-
dineli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 
kurumlar arasında işbirliğinin arttırılması 
gerekmektedir. 

Eylem 1. 2

İklim değişikliğine bağlı sel, taşkın, çığ, heyelan, 
kaya düşmesi, salgın hastalıklar vb. afet ve acil 
durum risklerinin tespit edilmesi

Eylem 1. 3

İklim değişikliğine bağlı afet ve acil durum-
larla ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve 
uygulama esaslarının belirlenmesi

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

AFAD 
ÇŞB,OSİB, 

SB,Özel Sektör 
ve STK’lar

2014-2016 E,P,Y,TD 

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

AFAD 
ÇŞB,OSİB,SB, 
Özel sektör ve 

STK’lar
2014-2017 E,P,Y,TD 

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

AFAD, 
ÇŞB,OSİB,SB, 

Özel sektör ve 
STK’lar 2014-2017 E,P,Y,TD 

AB Mevzuatı ile ulusal mevzuat incelenmiş, 
boşluk analizi çalışmaları sonrasında yapıl-
ması gereken ve eylemler bu bölümde anla-
tılmıştır
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Eylem 2. 2

İklim değişikliğinin yaratabileceği afet risk-
leriyle mücadelede toplum temelli afet yöne-
timinin oluşturulması

Eylem 2.3

İklim değişikliğinin yaratabileceği afet ve 
risk etkileri konusunda toplumsal bilinci ve 
katılımı yükseltecek eğitim çalışmalarının 
sürdürülmesi

GEREKSİNİM 2

İklim değişikliğine bağlı afet ve acil durum-
lara müdahale mekanizmalarının güçlendi-
rilmesi

Yetkili otoritelerce iklim değişikliğine bağlı 
afet ve acil durumlar dikkate alınarak, bu etki-
leri engellemek ve etkilerini en aza indirgemek 
için gereken önlemlere ilişkin bilgi sağlamaları 
ve diğer ilgili birimlerle ile bilgi alışverişinde 
bulunma ve işbirliğine girmenin sağlanması 
gerekmektedir. 

Eylem 2.1

İklim değişikliğine bağlı afetlere müdahale-
de taşra teşkilat kapasitelerinin güçlendiril-
mesi ve tatbikat yapabilme düzeyine erişti-
rilmesi

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

AFAD 
ÇŞB,OSİB,SB, 
Özel sektör ve 

STK’lar
2014-2017 E,P,Y,TD 

Sorumlu 
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İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 
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ÇŞB,OSİB,SB, 
Özel sektör ve 

STK’lar
2014-2017 E,P,Y,TD 

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

AFAD, 
ÇŞB,OSİB,SB, 
Özel sektör ve 

STK’lar
2014-2017 E,P,Y,TD 
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KATKIDA BULUNANLAR

Yürütücü Ekip Üyeleri

Ad Soyad Ünvan Kurum
Mehmet Akif DANACI Daire Başkanı AFAD- Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Mehmet Akif ALKAN Grup Başkanı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Dr. Devrim BAĞLA Mühendis AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Ahmet Tayfun Okşin AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Betül KURADA AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Dr. Evren TANRIVERDİ Mühendis AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Mehmet Fatih ŞEN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Osman GÜLEŞEN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Öznur ÇAĞLAR AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Sinem YİĞİTER ATAĞAN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- KBRN Çalışma Grubu

Yasin GENÇ AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- KBRN Çalışma Grubu
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Katkıda Bulunanlar

Ad Soyadı Ünvan Kurum

Gürcan ŞEÇGEL   Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Daire Başkanlığı 
İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü

Alper AKÇAKAYA Şube Müdürü Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 
Araştırma Daire Başkanlığı 

Cahit YILMAZ Çevre Mühendisi Orman ve Su İşleri Bakanlığı,Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yöneti-
mi Dairesi, Taşkın Yönetimi Planlaması Şubesi

Hülya SİLKİN Uzman Yrd. Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yöne-
timi Dairesi, İklim Değişikliğine Uyum Şube Müdürlüğü

Pınar BERBEROĞLU Uzman Yrd. Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yöne-
timi Dairesi, İklim Değişikliğine Uyum Şube Müdürlüğü

Sezgin AKSU Uzman Yrd. Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Yasemen Aslı YILMAZGİL Uzman Yrd. Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Dr. Rıfat PAMUK Doktor Sağlık Bakanlığı - Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Çalışma boyunca bilgi ve deneyimleri ile bize yol gösteren 
Ekodenge Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti.’ne ve Sayın Dr. Zeynep YÖNTEM’e 
teşekkürlerimizi sunarız.



Yayınlanan yazıların ve grafik öğelerin tüm telif hakları T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na aittir. 






