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Dünyadaki en büyük krizlerden biri olan Küresel 
İklim Krizi ülkemizi de oldukça yakından etki-
lemekte, kriz bağlı olarak doğal yaşam günden 

güne yok olmaktadır. Başta iklim değişikliği olmak 
üzere, biyoçeşitliliğin azalması, kentleşme ve sanayi-
leşmeye bağlı sorunlar gün geçtikçe büyüyerek karşı-
mıza çıkmakta. 

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) hazırla-
dığı Kırmızı Liste’de Türkiye’de 127 balık, 103 bitki, 17 
memeli ve 16 
kuş türünün 
neslinin tehdit 
altında olduğu 
belirtiliyor. 

Sanayileşme 
ve kentleşme 
artarken, bü-
yüyen kentler 
beraberinde 
plansızlığı da 
getiriyor ve 
“kanal İstan-
bul, imara 
açılan tarım 
arazileri, hava 
kirliliği, asbest-
li su boruları, 
baz istasyonla-
rı” ve daha birçok sorun karşımıza çıkıyor. 

Maalesef ülkemizdeki iklim krizi sadece kentlerde 
değil her yerde baş gösteriyor. Kuruyan göller ve 
barajlar ile kuraklık neredeyse birincil çevre sorunu. 
Türkiye’de son 60 yılda Van Gölü’nün üç katı bü-
yüklüğünde, 60’a yakın gölün kurudu, birçok göl de 
kuraklık ve ciddi derecede kuruma tehlikesi yaşıyor. 
Tarım ve Orman Bakanlığı, “İklim Değişikli ve Tarım” 
raporu yayınladı. Raporda, önümüzdeki yıllarda 
kuraklığın Türkiye’de geniş bölgelerde hissedileceği 
belertilerek, tarım politikalarının 2-3 derece sıcaklık 
artışı baz alınarak yapılması gerektiği vurgulandı. Ra-
porda, dünya genelinde 30 yıla kadar gıda fiyatların-
da yüzde 85’e varan artışlar olabileceği ifade edildi. 
Orman yangınları, doğal alanların tahribatı (Salda 
Gölü örneği) da yine kuraklık ve doğal hayatı tehdit 
ediyor.

Öte yandan sadece doğal hayat değil kültürel mira-
sımız da günden güne yok edilmekte. “Hasankeyf’in 
sulara gömülmesi, Munzur gözeleri peyzaj projesi, 
Kapadokya’nın imara açılması ve Nemrut’un beton-
laşması” bunlardan sadece ilk aklımıza gelenler. 

Ülkemizde yıllardır uygulanan yanlış enerji politikala-
rı da yine bir başka çevre sorunu olarak boy göster-
mekte. Filtresiz termik santraller ve bunlara yapılan 
devlet teşvikleri, Karadeniz’de yapılması planlanan 

Hidro Elektrik 
Santraller, 
RES, GES ve 
JES de dene-
timsizlik, ya-
saların uygu-
lanmaması. 
Ve belki de 
hepsinden 
ölümcül olası 
sonuçları 
olan Akkuyu 
ve Sinop 
Nükleer 
santral pro-
jeleri. Elekt-
rik Mühen-
disleri Odası 
ve NKP yıllar-

dır halka ger-
çekleri anlatmak ve hükümetleri bu yoldan çevirmek 
için mücadele etmektedir.

Başta da belirttiğimiz gibi sanayileşme ve beraberin-
de gelişen kentleşme ihtiyacı tamamen yanlış poli-
tikalar güdülerek plansız bir biçimde ilerlediğinden 
dolayı, kuraklık, doğal hayatın tahribatı, kültürel mi-
rasın yok edilmesi gibi bir çok sorun sarmal bir zincir 
halinde çoğalmakta. 

Bir an önce bu yaşananların önüne geçmek adına 
alanında uzman bilim insanları, mimar, mühendis 
ve şehir planlamacılar ile birlikte yeni çevre ve kent 
politikaları belirlenmeli. Yapılan yanlışlardan vazge-
çilmelidir. Çocuklarımıza yaşanılacak bir dünya bırak-
mak çok uzak bir ihtimal değil ufak bir sorumluluk 
meselesi. 

ÜLKEMİZDE DOĞAL YAŞAM YOK OLUYOR!
EMO Ankara Basın - ankara.bulten@emo.org.tr
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