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Mevcut Durum 
 
2005 ile 2014 yılları arasındaki on yılda dünya 
üzerinde, 0,8 milyondan fazla insanın ölümü ve 
milyonlarca insanın yer değiştirmesi ile 
sonuçlanan ve 1 trilyon dolardan fazla maliyete 
neden olan 6000’den fazla doğal ve teknolojik 
afet meydana geldi (1). Afetler nedeniyle 
yaşanan kayıplar hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. 
Yoksulluk, hızlı nüfus artışı, düzensiz 
kentleşme, yolsuzluk, toprak kullanımındaki 
anlaşmazlık ve değişimler ve mühendislik 
çalışması yapılmamış konutlar da dahil olmak 
üzere yetersiz alt yapı gibi risk ve kırılganlığı 
artıran insani faktörler, artan olağanüstü 
durumlar nedeniyle hava durumu üzerindeki 
iklim değişiminin etkisiyle birlikte doğal ve 
teknolojik tehlikelerin olumsuz sonuçlarını 
şiddetlendirmektedir. Afetler sürdürülebilir 
kalkınmayı, özellikle de gelişmekte olan 
ülkelerde, raydan çıkarmaktadır. Sonuç 
itibariyle, afet risklerinin azaltılmasını 
sürdürülebilir kalkınma amaçlarının içine 
yerleştirmek ihtiyacı çok büyüktür. 
 
Küreselleşen 21. yüzyılda bir ülkedeki bir afet 
diğerlerinde de dalgalanmalara yol açmaktadır. 
2011 Tayland sel felaketi araba aksam 
fabrikalarını yok etmiş ve Avrupa’daki araba 
üretimini olumsuz yönde etkilemiştir. 2004’de 
Hint Okyanusu’ndaki tsunami Tayland 
plajlarını sel basmasına ve turistler de dahil 
5000’den fazla kişinin ölümüne yol açmış ve 
İsveç tarihinde doğal afet sebebiyle görülen en 
çok ölüme neden olmuştur. 2006’da 
Suriye’deki kuraklık günümüzdeki insani krize 
yol açan birkaç etkin faktörden biriydi. 
2011’deki Büyük Doğu Japonya Depremi bir 
tsunamiye, bir nükleer tesisin arızalanmasına ve 
dünya genelinde de ekonomik etkilere yol 
açmıştır. Bunlar gibi uluslararası nitelikteki 
olaylar afetlere karşı dayanıklılık ile 
sürdürülebilir kalkınma arasındaki irtibatı 
göstermektedir. 
 
Karar vericilerin bu tür krizlerin etkilerini 
anlamak, doğal afetler ile baş edebilmek,  
teknolojik arızalara müdahale edebilmek ve 

krizleri yönetmek için acil durum hazırlığı ve 
kapasiteleri geliştirmek amacıyla geçmiş 
deneyimlerden dersler çıkarmak için daha iyi 
araçlara ihtiyacı vardır. Bilim tehlikelerin 
anlaşılmasını derinleştirerek katkıda bulunabilir 
ve gelecekteki acil durumları öngörme ve 
etkilerini ölçme yeteneğini geliştirebilir. 
Yenilikçi mühendislik etkileri azaltabilir ve acil 
müdahale ve onarımın planlanması için kritik 
bilgi sağlayabilir. Üstelik afetlerin ardışık 
etkileri, bağlantıları ve güçlü uluslararası 
işbirliğini daha iyi anlamayı gerektirir; 
günümüzde afet riskinin azaltılmasında 
uluslararası işbirliği yeterli değildir. 
 
 
Ana Yön 
 
2015’de uluslararası toplum üç büyük 
anlaşmayı kabul etti: Afet Riskinin Azaltılması 
İçin Sendai Çerçeve Anlaşması 2015-2030 
(Sendai Çerçeve Anlaşması), Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri (SDGs) ve Paris İklim 
Değişikliği Anlaşması (Paris Anlaşması) Bu 
anlaşmalar toplu olarak 2016 ve sonrası için bir 
acil ihtiyacı ve eylem fırsatını göstermektedir. 
Bu anlaşmalar arasında önemli bağlantılar 
vardır. Örneğin, SDGs ve Paris Anlaşması 
meteorolojik ve jeofiziksel tehlikelere karşı 
dayanıklılığı artıracak eylemleri 
tanımlamaktadır. Ayrıca, Sendai Çerçeve 
Anlaşması afet riskinin azaltılmasını 
önceliklerinden dördü aracılığıyla 
sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası 
olarak ortaya koymuştur: 
 
 
Öncelik 1: afet riskini anlamak 
Öncelik 2: afet riskini kontrol etmek için afet 
riski yönetişimini güçlendirmek 
Öncelik 3: dayanıklılığı artırmak için afet 
riskinin azaltılmasına yatırım yapmak  
Öncelik 4: etkili karşılık verebilmek ve onarım, 
rehabilitasyon ve yeniden inşa çalışmalarında 
‘daha iyisini geri getirmek’ için afet hazırlığını 
artırmak  
 
Afetlere karşı dayanıklılığın artırılması birçok 
paydaşı içerir. Bu öncelikleri gerçekleştirmek 
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ve afetlere karşı dayanıklı toplumlar oluşturmak 
için, mevcut bilginin kullanımını en yüksek 
düzeye çıkarmaya ve geniş ve ortak toplumsal 
gereksinimlere hizmet eden bilim ve 
teknolojinin yeni türlerini yaratmaya 
ihtiyacımız vardır. Bu yeni yaklaşımı kurmak 
doğal bilimler, mühendislik, tıp, sosyal ve 
politik bilimler ve beşeri bilimler arasında 
disiplinlerarası araştırma, işbirliği ve ortaklaşa 
çalışmayı gerektirmektedir. Bilim adamları, 
uygulayıcılar ve politika yapıcıları arasında 
disiplinler ötesi işbirliği ve mükemmel bir 
iletişim vazgeçilmez bir şekilde önemlidir. 
 
Artan bilimsel bilgi, yenilik ve teknoloji sonucu 
bilimsel topluluk riskleri tespit edebilir, 
sistemin zayıf noktalarını değerlendirebilir ve 
afet riskinin birbirine bağlı doğasını iletmede 
daha etkili olabilir. Afet riskinin azaltılması için 
ulusal platformları güçlendirmek ve bilim 
adamları ve uygulayıcıları yerel olarak ilgili 
koşullarda ve ilgili dilde ilgili paydaşlar ile 
yakından çalışmaya teşvik etmek ya da onlara 
imkan vermek için çabalara ihtiyaç vardır. 
Farklı ülkeler ve bölgeler arasında daha kolay 
karşılıklı paylaşım sağlanabilmesi için, ortak, 
uyum içinde ve hatta standardize olmuş afet 
bilgi kaynakları ve endeksleri geliştirilmelidir. 
Uluslararası işbirliğine ivme kazandırmak ve 
ülkelerin bir afet, o afetin riskinin azaltılması ya 
da o afete müdahale edilmesi hususunda 
kaynakları elde etmeleri yönüyle en etkili 
yolları belirlemelerine yardım etmek için afet 
verileri ve bilgilerinin bütünleşik analizi teşvik 
edilmelidir. Bu çabalar çok uluslu paylaşımlar 
esnasında ülkeler arasında ortak çalışmayı 
temin edecek, afetlerin maliyetleri konusunda 
daha iyi veriler elde edilmesine yol açacak ve 
afetlerin zararlarını azaltma ve afetlere karşı 
dayanıklılık geliştirme çabaları yoluyla 
kayıpları büyük ölçüde düşürecektir. 
 
 
Afetlere Karşı Dayanıklılığı ve Sürdürebilir 
Kalkınmayı İnşa Eden Eylemler 
 
Çok çeşitli afetler, onların ardışık etkileri ve 
yabancı yardımlar ve desteklerin olası sonuçları 
ya da ekonomik etkiler göz önüne alındığında 

afetlere karşı dayanıklılık kapasitesini artırmak 
amacıyla politika yapıcılar için aşağıdaki altı 
eylem önerilmektedir. 
 
1. Risk, kırılganlık ve dayanıklılığı 
değerlendirme için ölçüm ve göstergeler 
geliştirmek. Ölçüm ve göstergeler şunlar için 
kullanılabilir: 
 
-toplumsal ve çevresel sorunlardan 
kaynaklanan tehlikeler, kırılganlıklar ve riskler 
konusundaki değişikliklere bütünsel bir bakış 
geliştirerek sürdürülebilir kalkınmaya engel 
olan tam olarak tanımlanamamış afet risklerini 
tespit etmek, gözünde canlandırmak ve 
değerlendirmek 
-izleyen afet risklerini efektif olarak ya da daimi 
olarak öngörmek, onlara hazırlanmak ve onları 
azaltmak 
-risk düzeylerini değerlendirmek için yöntemler 
belirlemek 
-bilgiye dayalı yatırım kararları vermek ve 
yatırımların getiri değerlerini anlamak 
 
2. Bilimsel ve teknik bilgiyi ilerletmek ve 
gelecekteki olayları daha büyük doğrulukla 
öngörme yeteneğini ilerleten ilgili veri alt 
yapısını kurma, afet zarar veri arşivini 
geliştirme ve afetlerin farklı bölgeler ve 
sektörlerde nasıl ortaya çıktığının anlaşılmasını 
artırma da dahil olmak üzere afet riskinin 
değerlendirmesini geliştirmek 
 
3. Afetlerin önlenmesi için yeni teknolojiler 
geliştirerek ve etkin ve yenilikçi mühendislik 
uygulayarak, politik ve kamusal farkındalığı 
sürekli artırarak ve etkin acil durum müdahalesi 
ve onarım yoluyla (zihinsel ve fiziksel sağlık 
yönetimini de içeren) doğal ve insan yapımı 
tehlikelerin anlaşılmasını ilerletmek 
 
4. Dönüşümümüze sürdürülebilir bir dünyaya 
doğru ivme kazandırmak için destek ve bilgi 
sağlayan Gelecek Yeryüzü (2) gibi büyük bir 
uluslararası araştırma platformu aracılığıyla 
disiplinler arası ve disiplinler ötesi işbirliği 
çabalarını güçlendirmek (2) 
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