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ini tamamlar şekilde yenilenmesi gerektiğini
aksi takdirde küresel ikim değişikliği etkilerinin her gün daha da artığı ülkemizde, başta jeolojik/ hidrolojik afetler ile meteorolojik
kökenli afetler olmak üzere, doğa kaynaklı
afetlerle mücadelenin daha da imkansız hale
gelebileceği konusundaki kaygılarını aktardı.
Bu kapsamda, afetlerle mücadele kültürü
ve altyapının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, ülke nüfusumuzun %80`inin
30 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
yaşadığı düşünüldüğünde, Büyükşehir Belediyeleri bünyesinde afet daire başkanlıklarının
kurulması, itfaiye teşkilatının müdahale birimi
haline dönüştürülmesi ile iyileştirme, sosyal yardım ve dayanışma daire başkalıklarının
kurulması ve görev alanlarının tanımlanması
gerektiğini belirtti.

yapı inşasına sınırlama getirilirken ülkemizde
fay zonları üzerine yapı yapmanın serbest olduğu, her gün ruhsat veren birimlerce onlarca yapıya “yapı ruhsat izni” verildiğini ifade
ederek, FAY YASASININ bir an önce çıkarılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Görüşmede Vali Yunus Sezer; odamızın
yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade
ederek, kurumun ülkenin afetler konusundaki
sorunlarına vakıf olduğunu, mevcut kurumsal
alt yapının geliştirilmesi konusunda çalışmaların son aşamaya geldiğini, yine kurumun
insan kaynağının geliştirilmesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini, bu ihtiyacın
günün koşullarına göre geliştirileceğini, yasal
mevzuat düzenlemeleri ile diğer konularda
çabaların devam ettiğini, bu konuda meslek
örgütlerine önemli sorumluluklar düştüğünü,
Söz konusu görüşmede ayrıca ülkemizde ülkemiz afet risklerinin azaltılması noktasında
çoğu büyükşehir niteliğinde ki 24 kent, 110 meslek örgütlerinden katkı ve destek beklenu aşkın ilçe ile 500 ü aşkın mahalle veya köy diklerini belirtti.
yerleşim biriminin fay zonları üzerinde inşa
Görüşme iyi niyet ve daha fazla işbirliği teedildiği, yaşanan depremlerde en çok ölüm ve mennileri ile son buldu.
ekonomik kaybın bu kentlerde ortaya çıktığını
belirtilerek, bir çok ülkede fay zonları üzerinde
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