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Geleceğin Bilim İnsanlarını Yetiştirmek

Bilim doğanın işleyişini derinden anlayabilmek ve insan ihtiyaçlarını 
karşılamak için doğuştan gelen bir istek ile motive edilen bir insan 
uğraşıdır. Tarih boyunca bilim insanları daima dünyaya dair bilgimi-
zi artırmış ve onların yaptığı yenilikler ve icatlar insanın yaşam ko-
şullarını son derece geliştirmiştir. Günümüz toplumu büyük oranda 
- ister bilgi sistemleri, ister enerji yönetimi isterse de hastalıkların 
kontrolü olsun - bilim temelli keşiflere, teknolojiye ve politikalara 
dayanmaktadır. Bu yüzden geleceğin bilim insanı kuşaklarını ye-
tiştirmek toplumun gelişimi için önemlidir. Ülkeler geleceğin bilim 
insanı kuşaklarını nasıl en iyi yetiştirir? Aşağıda ana hatlarıyla be-
lirtilen önemli konular, bilim alanında eğitimin ve kariyer yollarının 
geliştirilmesi, toplumla etkileşim içinde olmaları için bilim insanları 
arasında sosyal değerlerin teşviki ve gelişmekte olan ülkelerde ka-
dınlar, azınlıklar ve bilim insanları için çeşitli iş gücü imkanlarının 
artırılmasını içermektedir. Bu temel sorunlara nasıl yaklaşılacağı 
toplumda ve toplum için bilimin geleceği üzerinde muazzam bir 
küresel etkiye sahip olacaktır.  

Bilim İnsanları ve Toplumu Bağlantılandırmak 

Bilim Eğitimini İlerletmek ve Daha Öteye Geçmek 

Bilim, her eğitim düzeyinde temel bir konudur. İlköğretim öncesi 
ve ilk ve orta öğretimde bilim ile tanışmak, bilimsel düşünmenin 
gelişimi ve kanıta dayalı araştırmanın değerlerinin öğrenilmesi için 
önemlidir. Bu her eğitim düzeyi için yüksek nitelikli bilim öğretmen-
lerinin eğitimini ve çekici programların ve yenilikçi öğretim yön-
temlerinin tasarlanmasını gerektirir. Yükseköğretimde öğrenciler 
araştırma yapmayı, uzmanlık disiplinlerini keşfetmeyi ve toplumda 
sorumlu bilim insanları olmak için bilimsel dürüstlüğe ve profesyo-
nel prensiplere sahip olmayı öğrenebilirler. Bilim konusunda çalışıl-
ması, bilimsel kariyere devam edilip edilmeyeceğinden bağımsız 
olarak bütün öğrenciler için faydalıdır. Eleştirel düşünce ve bilimsel 
yöntem bütün düzeylerde bilim müfredatının esasını oluşturmalıdır. 
Araştırmaya dayalı bilim eğitimi, öğrencilerin doğayı ve toplumu 
inceleyen ‘genç araştırmacılar’ olduğu aktif pedagojiyi gerektirir. 
Eğitime yönelik disiplinlerarası yaklaşımlar araştırma ve diğer ka-
riyerler için önemli olan çok yönlülük, esneklik ve yaratıcılığı öğretir.

Bilim eğitiminin bir ana unsuru, bilimin genel kamuoyu ve politika 
yapıcıları ile irtibatının sağlanmasının değerini ve bunun araçlarını 
öğrenmedir. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim (SKE) (1) toplum 
için fayda sağlamayı amaçlamaktadır. SKE’de bilim eğitimi, kamu-
ya ulaşımın, bilimsel okur-yazarlığı artırmanın, insanın refahı ile ilgili 
temel konseptlerin (örneğin beslenme ve kamu sağlığı) anlaşılma-
sını geliştirmenin ve vatandaşlar arasında bilim ve bilim insanlarına 
yönelik güveni artırmanın bir formudur. Bu ve bunun gibi çabalar 
bilim insanı olmayanların da açık yenilikleri benimseyeceği, hatta 
hızlandıracağı bilimsel faaliyetlere aktif katılımını geliştirebilir. Aynı 
zamanda bilimi kamuoyuna ulaştırma deneyimleri bilim insanlarına, 
özellikle de daha genç kuşaklarda olanlarına, ‘toplumdaki bilim’in 
bilincinde olmak ve bilimi bir yaşam biçimi olarak aşılamayı öğ-
renmek için imkanlar sağlar. Bilime yönelik olumlu bir toplumsal 
tutum, bilimsel topluluğun dışında bilime desteğe katkıda bulunul-
ması istenilen paydaşlar için de temel nitelikte önemlidir.

Bilimsel Kariyer Gelişimini Desteklemek

Bilimin geleceği, eğitime ve genç bilim insanlarının desteğine bağ-
lıdır. Bununla birlikte, akademik dünyada kariyer gelişimine yönelik 
gelecek beklentilerinin karşılık bulması oldukça zorludur. Doktora 
sonrası araştırma (postdoc) aşaması, baş araştırmacı pozisyon-
larındaki yetersizlik nedeniyle gelişmiş devletlerde kariyer gelişimi 
için sıklıkla bir dar boğazdır. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu tür 
pozisyonlar genel olarak sınırlı kalmaktadır. Onlarca doktora son-
rası pozisyonu araştırma bursu kazanan kıdemliler tarafından kısa 
dönemli spesifik projelerde çalışmak için doldurulmaktadır ve bu 
durum onların kariyer tercihleri açısından ciddi bir riske neden ol-
maktadır. Sınırlı akademik kariyer imkanlarının olduğu bir ortamda 
bütün araştırmacılar için ‘yayın yapmak ya da yok olmak’ baskısı 
kariyer gelişimi açısından olumsuz bir ortam yaratabilir ve akade-
mik ortamdan kopmaya ve hatta etik dışı davranışa yol açabilir.

Akademik dünyanın dışında ekonomik sektörlerde (sanayi, ticaret, 
hizmet, eğitim, medya, devlet ve devlet dışı kuruluşlar da dahil) 
doktora düzeyindeki araştırmacılar için spesifik eğitim ve kariyer 
yollarının geliştirilme ihtiyacı vardır. Yukarıda çeşitli kariyer yolla-
rından bahsedildiği üzere, bilim insanları, eleştirel düşünce, kanı-
ta dayalı karar alma ve teknolojik ve kavramsal yenilik konularına 
yüksek değer veren bilgiye dayalı ekonomi sektörlerine katkıda bu-
lunabilirler. Üniversiteler alternatif kariyer yollarını mümkün kılmak 
için, genç bilim insanlarına kendini değerlendirmek, aktarılabilir 
beceriler öğrenmek ve toplumun diğer sektörleri ile bağlar kurmak 
için imkanlar sağlayabilir.

Araştırma verimliliğinin yayınlara dayalı olarak değerlendirilmesi 
genç bilim insanlarının kariyer gelişiminde önemli kontrol noktaları-
nı oluşturmaktadır. Tekil ölçümlerin yaygın olarak gelişigüzel kulla-
nılması (örneğin hakemli yayınların sayısı ya da derginin etki faktörü 
gibi) bilim insanlarının değerlendirilmesi için uygun değildir. Bunun 
yerine bilimsel ürünleri değerlendiren bilimsel uzmanlar tarafından 
yapılan dengeli ve titiz incelemeler tavsiye edilir. Değerlendirme 
çok boyutlu kriterlere ve DORA gibi (2) araştırma değerlendirme 
esaslarına olduğu kadar toplumsal katılım gibi araştırma ile ilgili 
faaliyetlere de dayanmalıdır. Bu, bilim insanlarına üretkenlik, yaratı-
cılık ve bilimsel riskler alma yeteneği sağlayacak ve onların disiplin-
ler arası ve disiplinler ötesi araştırma yapmalarını temin edecektir.

Bilim İnsanlarının Toplumdaki Rolleri ve Sorumlulukları

Bilim insanlarının başlıca misyonu yeni bilgiler geliştirmek ve onları 
eleştirel açıdan incelemek ve yenilik ile sosyal ilerlemeyi takip ol-
makla birlikte, onların toplumda ve toplum için diğer önemli roller 
ve sorumluluklar taşıyan liderlik pozisyonlarını öğrenmesi ve o po-
zisyonları doldurması da beklenir. İlk olarak, bilim insanları zamanla 
kazanılmış bilimsel bilgi bütününü onaylar ve sistematize eder ve 
onu gelecek kuşağa aktarır. İkinci olarak, bilim insanları eleştirel 
sorgulama ve düşünme, geniş perspektif ve yüksek ahlaki stan-
dartlar gibi bilimsel değerlerin yayılmasını temin etmek için sonraki 
kuşaktan ve farklı sosyal çevrelerden genç meslektaşlarını eğitir 
ve onlara danışmanlık yapar. Üçüncüsü, bilim insanları kamuoyuna 
yönelik dışa açılma faaliyetleri yürütür, bilimsel gelişmeleri genel 



kamuoyuna iletir ve bilim anlayışlarını geliştirmek isteyen vatan-
daşlar ve gençler ile ilgilenirler (3). 

Politika yapıcıların bilim ve teknoloji uygulamaları toplumdaki pay-
daşlar ile diyaloğa da bağlıdır. Böylece bilim insanları toplumun 
ilgi alanlarını, perspektiflerini ve önceliklerini bilebilir ve politika 
tercihlerine ilişkin kanıta dayalı bilgi sunarak politika yapımına kat-
kıda bulunabilir. Bu karşılıklı etkileşimlerin kritik bir boyutu olarak, 
kamudaki paydaşların bilimsel sonuçların geçerliliğine güvenebil-
meleri gerekir ve bilim insanları da bu beklentileri karşılama so-
rumluluğunu taşır. Toplumda bilim ve bilim insanlarına olan destek 
bu güven / sorumluluk ilişkisine dayanır ve bilimsel topluluk uygun 
etik araştırma standartları konusunda eğitim verilmesi ve bunların 
yürürlüğe konulmasından sorumludur.

Çeşitlenmiş Küresel İşgücü Oluşturmak 

Kadınlar ve Azınlıkların Bilime Dahil Edilmesi 

Bilimin ve araştırma topluluklarının sağlıklı gelişimi farklı sosyal 
çevrelerden bilim insanlarının katılımı olmaksızın mümkün değil-
dir. Kadın ve azınlık gruplarından (etnisite, fiziki engellilik ve diğer 
gruplar açısından) olan bilim insanlarının oranı ülkelere göre de-
ğişkenlik göstermekle birlikte, eşit ücret imkanları ve özellikle de 
kuruluşların yüksek düzeylerinde adaletli bir temsil nadir olarak gö-
rülmektedir. Bu yetersiz temsil, hem yaygın bir sosyal adaletsizliktir 
hem de bilime ve topluma potansiyel katkılar açısından büyük bir 
kayıptır. Kadınlar bazı durumlarda genç kuşak bilim insanları ara-
sında daha iyi bir temsil oranına sahiptirler, fakat yine de sonraki 
kariyer gelişimlerinde ciddi zorluklar ile yüz yüze kalmaktadırlar. 
Çocuk sahibi olma için kritik yaş aralığının alt pozisyonlardan üst 
pozisyonlara doğru kariyer gelişiminin geleneksel dönemi ile ça-
kışması bu sorunlar arasında başta gelmektedir. Bu sorunu azalt-
mak için ebeveynlik vazifeleri erkek ve kadınlarca birlikte yerine 
getirilebilir ve çalışma yerlerinde ek esnek uygulamalar teşvik edi-
lebilir. Çocuk bakım imkanlarının mevcudiyeti de önemlidir. İkinci 
bir sorun, bilgiye dayalı ekonomi inşa etmek için yaşanan küresel 
rekabet ortamında iş dünyasında akademik dünyada olduğundan 
çok daha hızlı bir oranda artışla bilim insanı istihdamı görülmesi-
ne rağmen, akademik dünyada iş dünyasında olduğundan daha 
fazla kadın araştırmacı çalışmaktadır (4). Bu olumsuz durum göz 
önüne alındığında, hem akademide hem de sanayide farklı araştır-
macılar için çalışma koşullarında iyileştirme temel nitelikte öneme 
sahiptir. Böylece yüksek nitelikli bilim insanları cinsiyet ya da diğer 
özelliklere bakılmaksızın iş için adil bir şekilde rekabet edebilirler. 
Bu amaca yönelik olarak genç bilim insanları yetiştirmek ve onları 
kadınlar ve azınlıklar için başarılı denk rol modeller olarak göster-
mek çok önemlidir. Son olarak, bilimsel topluluğa yönelik politi-
ka geliştirmenin yanı sıra kültürel duyarlılık eğitimi de gerekir, ki 
bu eğitim bilinçsiz önyargıları azaltır, her kariyer aşamasında terfi 
kararlarında esnek zamanlamayı temin eder ve bütün herkes için 
iş-yaşam dengesini korur.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Bilim İnsanlarını Desteklemek

Bilim, sınırlar ötesi bir faaliyettir ve uzun bir dönemdir uluslararası 
işbirliği için bir rol model olarak hizmet etmiştir. Gelişmekte olan 
ülkelerde özellikle kapasite inşası, araştırmacı hareketliliği ve eği-
time ilişkin birçok küresel sorun, sorun olmaya devam etmektedir. 
Bu sorunların üzerine ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
arasında etkin işbirliğinin sağlanması yoluyla yeterince eğilinebilir. 
Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında iki taraflı ve çok taraflı 
işbirliği programları ve ortaklıklar ve onların araştırma üniversiteleri 
ve enstitüleri şiddetle teşvik edilir. ‘Beyin göçü’ olarak bilinen in-
san kaynaklarının tükenmesi eğiliminden, daha eşitlikçi olan ‘beyin 
bağlantısı ve dolaşımı’ modeline doğru değişim sağlanabilmesi 
için bu tür çalışmalar en iyi olarak hükümetlerce desteklenebilir 
ve özendirilebilir. Bu tür karşılıklı alış verişe odaklı işbirlikleri geliş-
mekte olan ülkelerde geniş bir araştırmacı kitlesine ulaşmak için 

enstitülerin kapasitelerini artırmayı hedeflemelidir. Bu işbirlikleri, 
kariyer imkanlarını artırmak için doktora öncesi, doktora ve dok-
tora sonrası eğitimden bağımsız araştırmaya kadar her düzeydeki 
çalışmaları kapsamalıdır. İki taraflı ve çok taraflı araştırmacı deği-
şim programlarının ve yeni enstitülerin kurulması bu hareketlilik 
modelini geliştirecektir. Uluslararası fon sağlanması ve uluslararası 
ödüller de genç bilim insanlarının hareketliliğini ve irtibatlarını ve 
onların bu ihtiyacının karşılanmasına imkan veren programların 
desteklenmesini teşvik edecektir.

Bilimsel Bilgiye Erişimin Sağlanması 

Dünya üzerindeki bütün araştırmacılar mali olanaklarını düşün-
meksizin akademik bilimsel literatüre ulaşabilmeli ve niteliğe da-
yalı olarak kendi araştırmalarını yayınlama imkanlarına sahip ola-
bilmelidir. Bilimsel topluluklar, araştırma kurumları, yayıncılar ve 
hükümetler bilimsel bilgiye ve farklı araştırma çevrelerindeki yayın 
imkanlarına erişimdeki eşitsizlikleri azaltmak için ortaklaşa olarak 
sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmaya çaba göstermelidir. 
Yayın endüstrisi tarafından ücretlendirilen dergi üyeliğine dayalı 
geleneksel modelin ötesine geçen bir akademik yayıncılık anlayışı-
nın geleceğine ilişkin çeşitli düşünceler ileri sürülmüştür. Bu ‘Açık 
Erişim’ prensibi bütün araştırmacılar ve halk tarafından bilimsel ya-
yınlara ücretsiz ulaşımı desteklemektedir. Açık erişim politikalarının 
değeri kabul edilmekle beraber, suistimale müsait olabilen (yağ-
macı yayıncılık gibi) hakem incelemesi ve yayın sürecinin nitelikli 
denetimine ilişkin kaygılar devam etmektedir ve bu sorunun çö-
zülmesi gerekir. Alternatif bir iş modeli ise, dergi üyeliği ücretlerinin 
devlet yardımı ile karşılanmasıdır. Akademik yayınların sürdürülebi-
lir ve bilim insanlarına faydalı olabilmesi için dergi yayıncıları, dergi 
üyeleri, dergide yayınlanan makalelerin yazarları ve kamu sektörü 
arasında maliyet paylaşımına yönelik bir çözüm, ekonomik açıdan 
kendine yeter nitelikte ve hakkaniyetli olmak zorundadır.

G-Bilim Akademilerinin Önerileri 

Bilim İnsanları ve Toplumu Bağlantılandırmak 

(1) Bilim Eğitimi

Bilimsel topluluk, politika yapıcılar ve toplum, en iyi şekilde, sorgu-
layıcı zihinler, eleştirel düşünce, geniş perspektifler ve ahlaki dü-
rüstlük ile bilim eğitimini geliştirebilir ve geleceğin bilim insanlarını 
yetiştirebilir.

(2) Kariyer Gelişimi

Sanayi, hükümet ve eğitim sektörlerinde kariyer yapmak amacıyla 
konuları daha ayrıntılı öğrenmeleri ve becerilerini daha da geliştir-
meleri için doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacıla-
ra yönelik olumlu araştırma ortamlarının sağlanması ve imkanlar 
oluşturulması tavsiye edilir.

(3) Bilim İnsanlarının Değerlendirilmesi

Bilimsel değerlendirme için yayın sayısı, atıflar ya da derginin etki 
faktörü gibi tekil ölçümlerin kullanılması, bilimin niteliğini, önemini 
ve bilim insanlarının çeşitli faaliyetlerini yansıtan ölçümler ile yer 
değiştirmelidir.

(4) Kamu İletişimi

Bilimsel gelişim konusunda halk ve çocuklara yönelik kamusal eği-
time ve iletişime öncelik vermeye ve vatandaşların bilim anlayışını 
geliştirmek için onlarla irtibata geçmeye ihtiyaç vardır.

(5) Politika Kaynağı

Sosyal tercihler ve politika yapımındaki konular hakkında bilim in-
sanlarının kanıta dayalı tavsiyeleri son derece önemlidir. Politika 

Present Status

In the decade between 2005 and 2014, more than 6,000 natural 
and technological disasters occurred around the world, which 
killed more than 0.8 million people, displaced millions more, and 
cost more than 1 trillion USD [1]. Losses due to disasters are 
increasing in both developed and developing countries. Human 
factors that increase exposure and vulnerability, such as poverty, 
rapid population growth, disorderly urbanization, corruption, 
conflict and changes in land use, poor infrastructure including 
non-engineered housing, together with effects of climate change 
on weather patterns with increased extreme events, aggravate 
the negative consequences of natural and technological 
hazards. Disasters derail sustainable development, particularly 
in developing countries. Consequently, the need to embed 
disaster risk reduction into sustainable development goals is 
paramount.

In the globalized 21st century, a disaster in one country creates 
disruptions in others: the 2011 Thailand floods cut of f car 
component factories and adversely affected car production in 
Europe; the 2004 Indian Ocean tsunami inundating the beaches 
of Thailand and killing more than 5,000 people including tourists 
caused the largest numbers of deaths from a natural hazard in 
Sweden’s history; the 2006 drought in Syria was one of several 
contributing conditions that led to the current humanitarian 
crisis; and the Great East Japan Earthquake in 2011 led to a 
tsunami, a nuclear facility malfunction, and economic effects 
worldwide. International events like these show the connection 
between disaster resilience and sustainable development. 

Decision makers need better tools to understand impacts of 
these types of crises, cope with natural hazards, respond to 
technologica l breakdown, and apply lessons f rom past 
experiences to improve emergency preparedness and capacities 
to manage crises. Science can contribute by deepening the 
understanding of hazards and improve ability to anticipate future 
emergencies and quantify impacts. Innovative engineering can 
decrease impacts and provide critical information for planning, 
rapid response and recovery. Furthermore, cascading effects of 
disasters require better understanding of connections, and 
strong international cooperation; at present, international 
collaboration in disaster risk reduction is not sufficient.

Key Direction

In 2015, the international community agreed on three major 
accords: the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015-2030 (Sendai Framework), the Sustainable Development 
Goals (SDGs), and the Paris Agreement on Climate Change 
(Paris Agreement). These agreements collectively present an 
urgent need and opportunity for action in 2016 and beyond. 
There are important connections among these agreements. For 

example, the SDGs and Paris Agreement identify actions that 
can build resilience against both meteorological and geophysical 
hazards. Also, the Sendai Framework embeds disaster risk 
reduction as an indispensable part of sustainable development 
through four of its priorities:
Priority 1: understanding disaster risk
Priority 2: strengthening disaster risk governance to manage 
disaster risk
Priority 3: investing in disaster risk reduction for resilience
Priority 4: enhancing disaster preparedness for ef fective 
response and to “build back better” in recovery, rehabilitation, 
and reconstruction.  

Increasing disaster resilience involves many stakeholders. To 
realize these priorities and to build resilient societies, we need to 
maximize the use of existing knowledge and create new types of 
science and technology that serve broad and collective societal 
needs. Building this new approach requires interdisciplinary 
research, col laboration, and cooperation among natural 
sciences; engineering; medical, social and political sciences; 
and the humanities. Transdisciplinary collaboration and excellent 
communicat ion between sc ient is ts ,  p ract i t ioners ,  and 
policy-makers are essential. 

With the increased scientif ic knowledge, innovation and 
technology, the scientific community can identify risks, evaluate 
sys tem vu lne rab i l i t i e s ,  and become more e f fec t i ve in  
communicating the interconnected nature of disaster risk. Efforts 
are needed to strengthen national platforms for disaster risk 
reduction, and encourage or enable scientists and practitioners 
to work closely with relevant stakeholders in locally relevant 
contex ts and language. Common, compat ib le,  o r even 
standardized disaster information resources and indices should 
be developed for easier exchange among different countries and 
regions. Integrated analysis of disaster data and information 
should be promoted to accelerate international cooperation and 
help countries identify the most impactful ways for bringing 
resources to a disaster, its risk reduction, or a response. These 
efforts will ensure interoperability among countries during 
multi-national responses, lead to better data on the costs of 
disasters, and greatly reduce losses through mitigation and 
resilience-building efforts.
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Actions that Build Disaster Resilience and Sustainable 
Development

The following six actions are recommended for policymakers to 
increase resilience capacities applicable to a wide range of 
disasters, their cascading effects, and implications for foreign 
aid, assistance, or economic impacts.

Develop metrics and indicators for evaluating exposure, 
vulnerability and resilience. Metrics and indicators can be used to:
-  identify, visualize, and evaluate under-recognized disaster risks 
   that hinder sustainable development by taking a holistic view of 
   the changes in hazards, vulnerabilities and exposures arising 
   from societal and environmental problems. 
-  anticipate, prepare for, and reduce the consequent disaster risks 
   effectively or in consistent ways 
-  ascertain ways to evaluate level of risks.
-  make informed investment decisions and to understand value 
   returns on investments  
Advance scientific and technical knowledge and improve 
assessment of disaster risk, including building relevant data 
infrastructure that advances ability to anticipate future events 
with greater accuracy, developing disaster damage data 
archives, and expanding understanding of how disasters unfold 
across different regions and sectors.  

1.

2.

Improve understanding of natural and human-made hazards, 
by developing new technologies and applying effective and 
innovative engineering for disaster prevention, by constantly 
raising political and public awareness and through effective 
emergency response and recovery - including mental and 
physical health management.  
Strengthen inter- and trans-disciplinary collaborative efforts in 
cooperation through a major international research platform, 
such as Future Earth [2], providing the knowledge and support 
to accelerate our transformations to a sustainable world [2].  
Engage the investor community. Investors, from both the private 
and public sectors, are important players in disaster risk 
reduction. It is important to find ways to engage them more 
fully in disaster resilience decision making, as investments will 
drive the future of sustainable development.
 Promote sharing information, initiate a forum to share best 
practices and lessons learned in disaster risk reduction and 
provide practical solutions to implement the Sendai Framework, 
focusing on community of practices with relevant stakeholders 
including the private sectors.

3.

4.

5.

6.
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yapıcılar bu konularda bilim insanlarının katkısını isteyebilir; bu ne-
denle bilim insanlarını bu tür amaçlar doğrultusunda yetiştirmek 
gereklidir.

Çeşitlenmiş Küresel İşgücü Oluşturmak

(6) Kadınlar ve Azınlık Gruplar

Ayrımcılıktan uzak bir ortamda kadınların ve azınlık gruplarının 
temsiline ve kariyer beklentilerine imkan veren uygulamalar ve uy-
gun çalışma koşulları temel nitelikte öneme sahiptir.

(7) Bilimsel Kapasitenin Geliştirilmesi

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler küresel bilimsel kapasiteyi ve 
doktora öncesi, doktora sonrası ve araştırma aşamalarında kar-
şılıklı değişim programlarını güçlendirmek için işbirliği yapabilirler.

(8) Bilimsel Bilgiye Erişim

Bütün bilim insanları akademik literatüre ulaşabilmeli ve kendi 
araştırma sonuçlarını yayınlama imkanlarına kavuşabilmelidir. Uy-
gun maliyet paylaşımına dayanan sürdürülebilir yayın sistemleri 
geliştirilmelidir.

Present Status

In the decade between 2005 and 2014, more than 6,000 natural 
and technological disasters occurred around the world, which 
killed more than 0.8 million people, displaced millions more, and 
cost more than 1 trillion USD [1]. Losses due to disasters are 
increasing in both developed and developing countries. Human 
factors that increase exposure and vulnerability, such as poverty, 
rapid population growth, disorderly urbanization, corruption, 
conflict and changes in land use, poor infrastructure including 
non-engineered housing, together with effects of climate change 
on weather patterns with increased extreme events, aggravate 
the negative consequences of natural and technological 
hazards. Disasters derail sustainable development, particularly 
in developing countries. Consequently, the need to embed 
disaster risk reduction into sustainable development goals is 
paramount.

In the globalized 21st century, a disaster in one country creates 
disruptions in others: the 2011 Thailand floods cut of f car 
component factories and adversely affected car production in 
Europe; the 2004 Indian Ocean tsunami inundating the beaches 
of Thailand and killing more than 5,000 people including tourists 
caused the largest numbers of deaths from a natural hazard in 
Sweden’s history; the 2006 drought in Syria was one of several 
contributing conditions that led to the current humanitarian 
crisis; and the Great East Japan Earthquake in 2011 led to a 
tsunami, a nuclear facility malfunction, and economic effects 
worldwide. International events like these show the connection 
between disaster resilience and sustainable development. 

Decision makers need better tools to understand impacts of 
these types of crises, cope with natural hazards, respond to 
technologica l breakdown, and apply lessons f rom past 
experiences to improve emergency preparedness and capacities 
to manage crises. Science can contribute by deepening the 
understanding of hazards and improve ability to anticipate future 
emergencies and quantify impacts. Innovative engineering can 
decrease impacts and provide critical information for planning, 
rapid response and recovery. Furthermore, cascading effects of 
disasters require better understanding of connections, and 
strong international cooperation; at present, international 
collaboration in disaster risk reduction is not sufficient.

Key Direction

In 2015, the international community agreed on three major 
accords: the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015-2030 (Sendai Framework), the Sustainable Development 
Goals (SDGs), and the Paris Agreement on Climate Change 
(Paris Agreement). These agreements collectively present an 
urgent need and opportunity for action in 2016 and beyond. 
There are important connections among these agreements. For 

example, the SDGs and Paris Agreement identify actions that 
can build resilience against both meteorological and geophysical 
hazards. Also, the Sendai Framework embeds disaster risk 
reduction as an indispensable part of sustainable development 
through four of its priorities:
Priority 1: understanding disaster risk
Priority 2: strengthening disaster risk governance to manage 
disaster risk
Priority 3: investing in disaster risk reduction for resilience
Priority 4: enhancing disaster preparedness for ef fective 
response and to “build back better” in recovery, rehabilitation, 
and reconstruction.  

Increasing disaster resilience involves many stakeholders. To 
realize these priorities and to build resilient societies, we need to 
maximize the use of existing knowledge and create new types of 
science and technology that serve broad and collective societal 
needs. Building this new approach requires interdisciplinary 
research, col laboration, and cooperation among natural 
sciences; engineering; medical, social and political sciences; 
and the humanities. Transdisciplinary collaboration and excellent 
communicat ion between sc ient is ts ,  p ract i t ioners ,  and 
policy-makers are essential. 

With the increased scientif ic knowledge, innovation and 
technology, the scientific community can identify risks, evaluate 
sys tem vu lne rab i l i t i e s ,  and become more e f fec t i ve in  
communicating the interconnected nature of disaster risk. Efforts 
are needed to strengthen national platforms for disaster risk 
reduction, and encourage or enable scientists and practitioners 
to work closely with relevant stakeholders in locally relevant 
contex ts and language. Common, compat ib le,  o r even 
standardized disaster information resources and indices should 
be developed for easier exchange among different countries and 
regions. Integrated analysis of disaster data and information 
should be promoted to accelerate international cooperation and 
help countries identify the most impactful ways for bringing 
resources to a disaster, its risk reduction, or a response. These 
efforts will ensure interoperability among countries during 
multi-national responses, lead to better data on the costs of 
disasters, and greatly reduce losses through mitigation and 
resilience-building efforts.
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Actions that Build Disaster Resilience and Sustainable 
Development

The following six actions are recommended for policymakers to 
increase resilience capacities applicable to a wide range of 
disasters, their cascading effects, and implications for foreign 
aid, assistance, or economic impacts.

Develop metrics and indicators for evaluating exposure, 
vulnerability and resilience. Metrics and indicators can be used to:
-  identify, visualize, and evaluate under-recognized disaster risks 
   that hinder sustainable development by taking a holistic view of 
   the changes in hazards, vulnerabilities and exposures arising 
   from societal and environmental problems. 
-  anticipate, prepare for, and reduce the consequent disaster risks 
   effectively or in consistent ways 
-  ascertain ways to evaluate level of risks.
-  make informed investment decisions and to understand value 
   returns on investments  
Advance scientific and technical knowledge and improve 
assessment of disaster risk, including building relevant data 
infrastructure that advances ability to anticipate future events 
with greater accuracy, developing disaster damage data 
archives, and expanding understanding of how disasters unfold 
across different regions and sectors.  

1.

2.

Improve understanding of natural and human-made hazards, 
by developing new technologies and applying effective and 
innovative engineering for disaster prevention, by constantly 
raising political and public awareness and through effective 
emergency response and recovery - including mental and 
physical health management.  
Strengthen inter- and trans-disciplinary collaborative efforts in 
cooperation through a major international research platform, 
such as Future Earth [2], providing the knowledge and support 
to accelerate our transformations to a sustainable world [2].  
Engage the investor community. Investors, from both the private 
and public sectors, are important players in disaster risk 
reduction. It is important to find ways to engage them more 
fully in disaster resilience decision making, as investments will 
drive the future of sustainable development.
 Promote sharing information, initiate a forum to share best 
practices and lessons learned in disaster risk reduction and 
provide practical solutions to implement the Sendai Framework, 
focusing on community of practices with relevant stakeholders 
including the private sectors.

3.

4.

5.

6.
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