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İnsan sağlığı ve çevrenin korunması maksadıyla hava kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması ile atmosferde 
tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek 
ve belirli bir seviyede durdurmak için akdedilen sözleşmelerden; Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik 
Komisyonu "Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi” ile BM “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” 
yürürlüğe girmiş ve bu sözleşmelere bağlı çeşitli protokoller 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 dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi, emisyon 
azaltımına esas stratejilerin ortaya konulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar 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 yeniden yapılandırılmış ve 2012/22 sayılı Genelge ile ''Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu'' 
kurulmuştur. İklim değişikliği ile mücadele ve hava emisyonları yönetimi konularının birbiriyle ilişkili ve bütüncül 
olarak ele alınması gereken konular olması ve ulusal ölçekte ilgili kurum ve kuruluşların ortak olması nedeniyle anılan 
kurulların birleştirilerek “İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu” (Kurul) adıyla yeniden 
yapılandırılması uygun görülmüştür.  

Kurul, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın Başkanlığında; Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, 
Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve 
Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının Müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterlerinin katılımıyla oluşturulmuştur.  

Kurul yılda en az bir defa toplanacak, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, Kurul tarafından 
alınan kararlar ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanacak, Kurulun Sekretarya hizmetleri ve koordinasyon işleri Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt kurul, komite, 
danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet 
edilebilecek, alt kurul, komite ve çalışma gruplarında yer alabileceklerdir. 

Kurul çalışmalarının iklim değişikliği ve hava yönetimi konuları çerçevesinde bir bütünlük içerisinde 
yürütülmesi ve uygulamaların Kurul kararları doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi için tüm kurum ve kuruluşlar 
üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir. 

18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/18 sayılı genelge, 6/1/2012 tarihli ve 
28165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/2 sayılı genelge ve 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 2012/22 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
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