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DÜNYA AFET RAPORU 2020

SICAK HAVA DALGALARINA VE 
YÜKSELEN DENİZ SEVİYESİNE İNAT



Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, 2020 Dünya Afet Raporu’na desteklerinden dolayı 
aşağıdakilere teşekkürlerini sunar.

UN Office for Disaster Risk Reduction
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Teşekkür
Dünya Afet Raporu projesinin yazar, danışman, katkı sağlayıcı ve destekçileri ile üretim ekibinin çoğu, çalış-
malarını çeşitli krizlerin ortasında gerçekleştirdiler – COVID-19 salgını; çalkantılı ekonomik dönemler; evlerini, 
toplumlarını etkileyen ve diğer kişisel zorlukları tetikleyen iklim ve hava ile bağlantılı afetler. Bazıları kendilerinin 
ya da ailelerinin başına gelen hastalıklarla ve hatta kişisel kayıplarla mücadele ederken; bazıları kucaklarındaki 
bebeklerine, eğitim gören çocuklarına ya da yaşlı, hasta veya engelli akrabalarına bakarken çalıştı. Bazılarının 
insani krizlere yönelik müdahaleye odaklanması gerekiyordu. Birçoğunun yeni çalışma ve yaşam biçimlerine 
uyum sağlaması, diğer tam zamanlı çalışmaların ve kişisel sorumlulukların yanında bu projeyi gerçekleştirmesi, 
gece geç saatlere kadar çalışması; tüm bu yoğunluğu ailelerinin, arkadaşlarının ve toplumlarının desteği ve 
sabrı ile yönetmesi gerekiyordu.

IFRC, çok zorlu bir yıla rağmen bu raporu başarıya ulaştırmak için çalışan herkese teşekkürü bir borç bilir. 

Yazarlar

• Rapor Özeti: Alison Freebairn (IFRC)

• Bölüm 1 Giriş: Kirsten Hagon (IFRC)

• Bölüm 2 Tehlike her yerde - İklim ve afet eğilimleri ile etkileri: Kirsten Hagon (IFRC), Vincent Turmine 
(bağımsız), Guido Pizzini (IFRC), Alison Freebairn (IFRC), Roop Singh (Kızılay Kızılhaç İklim Merkezi 
(Climate Center))

• Bölüm 3 Bir risk çarpanı olarak iklim - Kırılganlık ve maruziyet açısından eğilimler: Alison Freebairn 
(IFRC), Vincent Turmine (bağımsız), Roop Singh (Climate Center)

• Bölüm 4 Riskleri azaltmak ve direnç oluşturmak - Potansiyel ve öngörülen şiddetli olayların 
etkilerini en aza indirmek: Tessa Kelly (IFRC), Catalina Jaime (Climate Center), Nikolas Scherer 
(Deutsches Rotes Kreuz), Kara Siahaan (IFRC)

• Bölüm 5 Yeşilleşmek – Müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliğini 
güçlendirmek: Julia Hartelius (Svenska Röda Korset)

• Bölüm 6 İklime duyarlı afet riski yönetişimi – Kapsayıcı ve tutarlı düzenleyici çerçeveler sağlamak: 
Tommaso Natoli (IFRC-University College Cork),1 Donna Mitzi Lagdameo (Climate Center/UNDRR), Carina 
Bachofen (Climate Center), Gabrielle Emery (IFRC Afet Hukuku Programı/DLP)

• Bölüm 7 Akıllı finansman - Parayı en çok ihtiyaç duyulan yere ulaştırmak: Sophia Swithern (bağımsız)

• Bölüm 8 Yönümüzü geleceğe çevirmek - Sonuç ve tavsiyeler: David Fisher (IFRC)

1  Bu bölüm, IFRC-University College Cork araştırma projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır: Leave No One Behind - Developing Climate-
Smart/Disaster Risk Management Laws that Protect People in Vulnerable Situations for a Comprehensive Implementation of the UN Agenda 2030 
(Kimseyi Geride Bırakmamak - BM Gündemi 2030’un Kapsamlı Şekilde Uygulanması için Kırılgan Durumdaki İnsanları Koruyan İklime Duyarlı/Afet 
Risk Yönetimi Yasalarının Geliştirilmesi) (IFRC ve UCC, tarihsiz); İrlanda Araştırma Konseyi ve Avrupa Birliği’nin Marie Skłodowska-Curie hibesi 
altındaki Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programı tarafından finanse edilmektedir.
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and Development/IIED), Jordan Beecher (Development Initiatives/DI), Anna Beloff (IFRC), Tiziana Bonzon (IFRC), 
Emanuel Boscardin (IFRC), Anna Bowen (Australian Red Cross), Sune Bulow (IFRC), Luke Caley (IFRC),
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Kılıç (Türk Kızılayı), Milanoi Koiyiet (IFRC), Arlene Laing (Caribbean Meteorological Organisation), Kelsey Lemon 
(Canadian Red Cross), Kanika Loomba (IFRC), Sepehr Marzi (University of Venice, Euro-Mediterranean Centre 
on Climate Change), Mia Marzotto (Translators without Borders), Shaban Mawanda (Climate Centre), Shanna 
McClain (NASA), Colin McQuistan (Practical Action), Janot Mendler de Suarez (Climate Centre), Fleur Monasso 
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Space Affairs/UN-SPIDER), Katie Peters (ODI), Goran Petrušić (Crveni Krst Crne Gore), Niklas Rieger (DI), Damien 
Riquet (Deutsches Rotes Kreuz), Brigitte Rudram (Climate Centre), Amjad Saleem (IFRC), Regina ‘Nanette’ Sal-
vador-Antequisa (Alliance for Empowering Partnership), Nicholas Saunders (Australian Department of Foreign 
Affairs and Trade), Ela Serdaroglu (IFRC), Alexandra Sicotte (IFRC), Ezekiel Simperingham (IFRC), Gurvinder Sin-
gh (IFRC), Sudhanshu Singh (Alliance for Empowering Partnership), Tannecia Stephenson (The University of the 
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sources and Hydropower’a da ayrıca teşekkürler. 

IFRC, afet riskini azaltma finansmanına ilişkin veri setini orijinal metodolojilerini kullanarak hazırladıkları ve 
finansal analizdeki kullanıma yönelik tavsiye ve destek sağladıkları için Development Initiatives’e özellikle te-
şekkür eder. Ayrıca, iklime ilişkin riskler için projeksiyon veri tabanının hazırlanması ve sağlanmasının yanı sıra 
kullanımıyla ilgili tavsiye ve destek için INFORM ve University of Venice/Euro-Mediterranean Center on Climate 
Change (CMCC)’e teşekkürler. 

IFRC, International Disaster Database’den (EM-DAT) alınan verileri uluslararası kamu kuruluşları, kâr amacı güt-
meyen kuruluşlar, akademik kurumlar vb. için ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir ve ücretsiz hâle getiren 
CRED’e şükranlarını sunar. 2020 Dünya Afet Raporu için EM-DAT verilerinden büyük ölçüde yararlandık; iklim 
değişikliğine uyum, afet riskinin azaltılması ve hazırlıklı olma ile ilgili gelişmiş karar süreçlerini kolaylaştıran veri 
paylaşım girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz.
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Önsöz

2020 Dünya Afet Raporu yayına hazırlanırken, COVID-19 salgınının tüm dünya üzerindeki hâkimiyeti devam 
ediyor. Pandeminin etkileri her alanda hissediliyor. Sağlığa yönelik doğrudan etkileri çok büyük ancak aynı 
zamanda sosyal, finansal ve kurumsal olarak da benzeri görülmemiş etkiler sözkonusu. 

Bu krizin başlangıcından beri, tüm dünyadaki IFRC ekipleriyle kol kola çalışan 192 Ulusal Kızılhaç ve Kızılay 
Derneğinin personel ve gönüllülerinin cesareti beni derinden etkiledi. Derneklerimiz COVID-19 salgının yayıl-
masını önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda iklim ve hava ile bağlantılı afetlerin ve diğer tehlikelerin risk 
ve etkilerini azaltmak için çalışıyor. Ne yazık ki salgın sırasında diğer krizler ve afetler durmuyor ve bu gidişat 
milyonlarca insanın hayatını riske atıyor.

İklim ve hava ile bağlantılı afetler, dünya çapında büyük insani etkilere neden oluyor. Son on yılda 1,7 milyar 
insan bu afetlerden doğrudan etkilendi. Olağanüstü durumların sayısı, yoğunluğu ve değişkenliği arttıkça, 
durumun daha da kötüleşeceğinden endişe ediyoruz. 

Diğer taraftan umut edilecek çok şey olduğunu hissediyorum. COVID-19 krizi bize daha iyi bir gelecek inşa 
etme fırsatı sunuyor: Kapsayıcı bir kalkınma ve iklim değişikliğinin tetiklediği afetlerin insani etkilerini önleyen 
sürdürülebilir bir iklim eylemi ile karakterize olan bir gelecek. Artık olumlu bir değişim için kendi ivmemizi 
yaratmaya başlamanın ve hayatımızın her alanında gerekli köklü dönüşümü gerçekleştirmenin zamanı geldi. 
2020 Dünya Afet Raporu, zorlukların ölçeğini net bir şekilde analiz ediyor; insani yardım, kalkınma ve iklim/
çevre toplulukları olarak riskleri azaltmak ve hayat kurtarmak için nasıl bir araya gelebileceğimiz konusunda 
güçlü tavsiyelerde bulunuyor. 

IFRC, iklim değişikliği konusunda ciddi taahhütlerde bulundu. Tüm IFRC ağında uzun yıllara yayılan bir da-
nışma sürecinin sonucu olan IFRC 2030 Stratejisi ve bu on yıl için hazırlanan rehber dokümanımız, iklim 
değişikliğini ele almamız gereken beş ana küresel zorluktan ilki olarak tanımladı. Bu yılın başlarında, iklim 
değişikliğinin mevcut ve gelecekteki insani etkilerini nasıl azaltabileceğimizi cesurca ortaya koyan ve insanları 
bu büyük zorluklara uyum sağlamaları için destekleyen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi İklim Krizi-
ne Yönelik Hedefler’i yayınladık. İklim eylemi, 2019 yılının Aralık ayında gerçekleşen 33. Uluslararası Kızılhaç 
ve Kızılay Konferansının ana temalarından biriydi. Sonuç olarak, insani yardım topluluğunun uygulamalarını 
daha yüksek bir standarda getirmek için yeni bir İklim ve Çevre Şartı geliştirmeyi taahhüt ettik. Ayrıca 195’den 
fazla ülkeden 10.000’den fazla katılımcının 200’den fazla çevrimiçi oturumda yer aldığı ilk Climate: RED sanal 
zirvesini düzenledik. Çevrimiçi olarak yürütülen 30 saatlik kesintisiz bir etkinlik olan bu sanal zirvede iklim 
değişikliği konusunu ve bu krizle birlikte mücadele etmek için neler yapmamız gerektiğini tartıştık. 
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Ancak kelimeleri sarf etmek kolaydır. Önemli olan eylemdir.

İklim ve hava ile bağlantılı olayların etkilerini azaltmak, bunlara hazırlanmak ve müdahale etmek IFRC ağı için 
yeni bir alan değil. IFRC ağı, küresel erişimi sayesinde yerel olarak yönetilen iklim eylemini büyütüyor. Biz 
toplumların afetlere hazırlanmalarına ve afetlerin üstesinden gelmelerine her zaman yardımcı olduk, olmaya 
devam ediyoruz. Moğolistan’da kuraklık ve şiddetli kış koşullarının bir birleşimi olan zud esnasında hayatta 
kalmaları için toplumları destekliyoruz. Etiyopya’da kuraklık riski yüksek bölgelerde toplum temelli afet risk 
yönetim komiteleri kurulmasına yardımcı oluyoruz. Karadağ’daki sele hazırlık çalışmalarını iyileştiriyor, Avust-
ralya’daki orman yangınlarından etkilenen toplumlara psiko-sosyal destek sağlıyor ve büyük bir fırtına önce-
sinde Bangladeş’te fon sağlamak için tahmine dayalı finansmanı kullanıyoruz.

Bunlar IFRC ağı genelinde gerçekleşen afet riskini azaltma, hazırlık ve müdahale konularındaki önemli çalış-
maların sadece küçük bir kısmı olsa da, önümüzdeki görevin ölçeğini ve aciliyeti biliyoruz; diğer taraftan bu-
nun yeterli olmadığının da farkındayız. Her gün küçük zaferler kazanıyor olsak da, büyük resme baktığımızda 
kazanamadığımızı görüyoruz. 

Dünyanın dört bir yanında çocuklar, aileler, gönüllüler ve liderler bu konuyu küresel gündemin üst sıralarına 
taşımak için sokaklara dökülüyor. Hayatta kalmamıza yönelik tehdidi azaltmayı umuyorsak, iklim eylemini aci-
len ve hep birlikte büyütmemiz gerekiyor. Herkesle, her yerde ve her düzeyde. İklim krizi insani bir kriz olsa 
da, çözümün bunun ötesine geçmesi gerekiyor. Finans, kalkınma, iklim ve çevre afet yönetimi bakanlıklarının 
ve toplulukların bir araya gelmesini gerektiriyor.

Geçmişe benzemeyeceğini bilerek, gelecek için birlikte plan yapmalıyız.

Kurumlar, şirketler ve bireyler de dahil olmak üzere, hepimizin geçmişte yaptığı birtakım uygulamalar gü-
nümüzün iklim koşullarına katkıda bulunmuştur. Bu noktada bize düşen davranışımızı değiştirmek; ayrıca 
hükûmet, endüstri ve tüm sektörlerdeki karar vericilerden politika değişikliği ve gerçek eylem talep etmektir. 

Uzun vadeli düşünmek zorundayız. 

En yüksek risk altındaki, iklimle bağlantılı riskleri yönetme kapasitesi en az olan, en çok ihtiyaç duyan insanla-
ra öncelik vermek için birlikte çalışmalıyız. Kararlarımızı ve yatırımlarımızı iklim risklerine en çok maruz kalan, 
en savunmasız insanlara en büyük faydayı sağlayacak noktalara ulaştırmalıyız.

Gelin, bu krizi doğrudan ele alalım. Hep birlikte ve şimdi.

Jagan Chapagain 

IFRC Genel Sektereri 
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Kısaltmalar

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

ARA Afet risk azaltımı 

ARY Afet risk yönetimi

BM Birleşmiş Milletler 

COP Taraflar Konferansı (UNFCCC)

DAC Kalkınma Yardımı Komitesi (OECD)

DFO Dartmouth Flood Observatory, Colorado Üniversitesi 

DPRK Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

DRC Demokratik Kongo Cumhuriyeti

ECHO Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları 

EM-DAT Uluslararası Afet Veritabanı, Afet Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi 

FAO BM Gıda ve Tarım Örgütü

FbF Tahmine dayalı finansman

FEWS NET Kıtlık Erken Uyarı Sistemleri Ağı 

FIRMS Kaynak Yönetim Sistemi için Yangın Bilgisi (NASA)

FTS Finansal İzleme Servisi (OCHA)

GCF Yeşil İklim Fonu - Green Climate Fund

ICRC Uluslararası Kızılhaç Komitesi

IDMC Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi

IFRC Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 
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IPCC Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli

NAP Ulusal Uyum Planı 

NASA Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi

NCEI Ulusal Çevresel Bilgi Merkezleri (NOAA)

ND-GAIN Notre Dame-Küresel Uyum Endeksi

NEAT+ Nexus Çevresel Değerlendirme Aracı

NOAA  Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi

OCHA Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

REAP Riske Dayalı Erken Eylem Ortaklığı (Risk-Informed Early Action Partnership) 

RKY  Kalkınma Yardımı 
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İklim ve hava ile ilgili afetler ve etkilerine dair 
görünüm 

Son on yılda, doğal tehlikelerin tetiklediği tüm afetlerin %83’ü sel, fırtına 
ve sıcak hava dalgaları gibi hava ve iklimle bağlantılı şiddetli olaylardan 
kaynaklanıyor. 

İklim ve havayla bağlantılı afetlerin sayısı 1960’lardan beri artıyor. 1990’lardan 
bu yana ise neredeyse %35 artmış durumda.

İklim ve aşırı hava olaylarına atfedilebilen tüm afetlerin oranı da bu süre 
zarfında önemli ölçüde artış gösterdi. 2000’lerde bu tür afetlerin tüm afetler 
içerisindeki oranı %76 iken, aynı oran 2010’larda %83’e yükseldi. 

Hava ve iklimle bağlantılı şiddetli afetler, son on yılda 410.000’den fazla 
insanın hayatına mal oldu. Bu insanların büyük çoğunluğu düşük ve düşük-
orta gelirli ülkelerde yaşıyor. En çok can alan afetler ise sırasıyla sıcak hava 
dalgaları ve fırtınalardır. 

Son on yılda dünya çapında 1,7 milyar insan, iklim ve havayla bağlantılı 
afetlerden etkilendi. 
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Rapor 
Özeti

Genel bakış 
COVID-19 salgını, dünyanın gerçek bir küresel afet karşısında ne kadar savunmasız olduğunu gözler önüne 
serdi. Ancak uzun yıllardır güç toplayan daha büyük bir felaket var; toplumlar ve ülkeler bu felaketin gerçek-
lerine uyum sağlayamadığı için insanlık bu durumun üzerine eğilme çabalarının hâlâ çok gerisinde. 

Küresel ısınmanın etkileri her yıl pek çok insanın ölümüne neden oluyor, insanların hayatlarını karartıyor, 
geçim kaynaklarına zarar veriyor. Acil ve kararlı bir eylem planı ile harekete geçilmezse bu durum daha da 
kötüleşecek. İklim olaylarının sıklığı ve yoğunluğu ciddi oranlarda artmakta olup 4. ve 5. kategori kasırgalar, 
sıcaklık rekorlarını altüst eden sıcak hava dalgaları, şiddetli yağmurlar ve diğer pek çok aşırı iklim olayı giderek 
daha fazla görülüyor. Afetlerin neden olduğu doğal kaynakların kaybı, gıda güvensizliği, doğrudan ve dolaylı 
sağlık etkileri ve insanların yerlerinden olması da aynı şekilde yükselişte. Çoğu toplum eş zamanlı ve birbirini 
izleyen afetlerden etkileniyor; öyle ki bir sonraki şok dalgası gelene kadar iyileşmeye zamanları bile kalmıyor. 
Bu toplumlarda en ağır riskin altında olan kişiler sesleri duyulmadığı, ihtiyaç ve kapasiteleri anlaşılmadığı 
takdirde geride bırakılma tehlikesiyle karşı karşıyalar.
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COVID-19 salgınına cevap olarak dünya genelinde geliştirilen devasa boyuttaki teşvik paketleri, toplumları 
sadece yeşil iyileşmeyle kalmayarak, uyarlanabilir bir iyileştirmeyle daha güvenli ve dirençli hâle getirmek 
amacıyla yatırım fonu kullanarak daha iyi bir yapının oluşturulmasına fırsat tanıyor. 

Mevcut ve gerçekleşmesi muhtemel iklim kaynaklı afet risklerine uyum sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz 
kaynaklar erişimimiz dâhilinde. Örnek vermek gerekirse, önümüzdeki on yıl için gelişmekte olan 50 ülkenin 
belirlediği uyum gerekliliklerini karşılamak üzere yıllık tahmini 50 milyar ABD doları (yaklaşık 49 milyar İsviç-
re frangı) gerekiyor. Bu rakam, COVID-19’un ekonomik etkilerini hafifletmek için küresel bazda sunulan ve 
toplamda 10 trilyon ABD dolarını (yaklaşık 9,8 trilyon İsviçre frangı) aşan desteğin yanında çok az bir orana 
tekabül ediyor. Söz konusu ekonomik desteğe, AB liderlerinin Temmuz 2020’de kabul ettiği 750 milyar

Euro (802 milyar İsviçre frangı) değerindeki COVID-19 ekonomik kurtarma paketi ile ABD’nin Mart ayında yü-
rürlüğe koyduğu 2,2 trilyon ABD doları (2,1 trilyon İsviçre frangı) tutarındaki COVID-19 teşvik paketi yasası da 
dâhil. Bu meblağ, kuşkusuz başlı başına temel hedef olan istihdam yaratmak ve aynı zamanda yeşil, kapsayıcı 
ve güçlü bir iyileşmeyi kolaylaştırabilmek için kullanılmalı.

Mevcut kaynakların yerinde kullanımı büyük önem taşıyor. Milyonlarca, hatta milyarlarca dolara ilişkin çıkan 
haberler, tahsis edilen fonların onlara en çok ihtiyaç duyan insanlar için harcanmasını sağlamamıza engel ol-
mamalı. Şu anda, iklim değişikliğine uyum sağlama ve afet riskinin azaltılması için ayrılan mevcut fonlarda, en 
yüksek risk altında olmasına karşın gerek bu risklere uyum sağlama gerekse bunlarla başa çıkma konusunda 
en düşük beceriye sahip ülkelere tutarlı bir şekilde öncelik veriliyor gibi görünmüyor. 

Daha yüksek hacimli fonlar, genellikle afet riskine ve iklim değişikliğine karşı en kırılgan ülkelere aktarılsa da, 
durum tutarlı olarak süreklilik arz etmiyor. Pek çok kırılgan ülke kapsam dışı bırakılıyor ve iklim değişikliğine 
uyum konusunda çok az destek alabiliyor.

2020 Dünya Afet Raporu’nda sunulan analiz, (ND-GAIN ve INFORM’a göre) iklim değişikliği ile iklim ve havayla 
ilgili afetlere karşı en kırılgan 20 ülkeden yalnızca birinin, kişi başına en yüksek iklim değişikliğine uyum fonu 
alan 20 ülke arasında olduğunu gösteriyor. En kırılgan ülke olan Somali, kişi başı finansman taahhütlerinde 
yalnızca 71. sırada yer alıyor. En çok fon alan 5 ülkenin hiçbiri, yüksek veya çok yüksek kırılganlık puanlarına 
sahip değil. Yelpazenin diğer ucunda bulunan, yüksek derecede kırılgan olarak sınıflandırılan (8 ülke arasın-
dan) 5 ülke ve kırılgan olarak sınıflandırılan (8 ülke arasından) 5 ülke kişi başına 1 dolardan daha az pay almış 
durumda. Çok yüksek kırılganlık seviyesinde bulunan iki ülke ise (Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti) bu fonlardan hiç pay alamadı. Fonlardan en yüksek seviyede faydalanan beş ülkenin hiç-
birinin kırılgan konumda olmaması da dikkat çekici.

Finansmanın, bu ülkelerde en büyük risk altındaki kişilere ulaşmasını sağlamak ek bir zorluk yaratıyor. Çatış-
malardan etkilenen ve şokları yönetme kapasitesi hâlihazırda sekteye uğramış olan insanlardan ihtiyaç duy-
dukları hizmetlere ve yardıma erişmekte zorlanan göçmenlere ve yerinden edilmiş insanlara, şehirli yoksulla-
ra ve diğer marjinal topluluklara kadar birçok toplum iklim bağlantılı risklere karşı özellikle kırılgan durumda 
olabiliyor. Dolayısıyla öncelikle iklim bağlantılı risklere karşı en kırılgan durumda olan bu toplumlara destek 
ulaştırılması gerekiyor. 

Sorunlar sadece finansal değil. Rapor, her zamanki gidişatı bir kenara bırakmanın ve sözleri icraata dönüş-
türmenin zamanının geldiğini savunuyor. Yapılması gerekenlerin çoğu yıllardır biliniyor. Ancak bunların uy-
gulamasında gecikme yaşanıyor. Ayrıca yakın zamanda değişen çevremizden aldığımız bazı yeni dersleri de 
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COVID-19 Salgını Sırasındaki Afetler, Mart-Eylül 2020
İklim değişikliği, COVID-19’un kontrol altına alınmasını beklemiyor. Pek çok insan pandemiden ve iklime bağlı 
afetlerden aynı anda ve doğrudan etkileniyor. Dünyanın en yoksul ve en büyük risk altındaki insanları ilk ve en 
çok etkilenen kesim oluyor. Mart 2020 (pandeminin duyurulduğu zaman) ile bu raporun nihai hâlini aldığı altı 
ay sonrası arasında 100’den fazla afet meydana geldi, 50 milyondan fazla insan da bu afetlerden etkilendi. 
Yani şu sıralar pandemiyle “meşgul” olabiliriz ancak harekete geçmenin bu denli aciliyet içerdiği başka bir 
zaman olmadığını da söylemek zorundayız. 

Kaynak: IFRC GO, EM-DAT

Notlar: DSÖ, 11 Mart 2020’de COVID-19’u pandemik bir hastalık ilan etti. Rakamlar 1 Mart 2020 - 1 Eylül 2020 arasına aittir.

COVID-19 salgınının 
ilk 6 ayında, 
100’ün 

üzerinde afet 
meydana geldi. 

50 
milyondan 

fazla insan 
etkilendi.

10’dan 
fazla farklı olay, 

250.000’den 
fazla insanı 

etkiledi. 

Etkilenenlerin neredeyse 

%99’u 
iklim ve havayla ilgili şiddetli olayların 

etkisine maruz kaldı. 
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göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi’ne dayanan Paris Anlaşması ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-
2030 kapsamındaki birbirleriyle iç içe geçmiş taahhütleri bütünleşik bir şekilde uyguladığımızdan emin olma-
lıyız. Ayrıca hükûmetler, bağışçılar, insani yardım, kalkınma, iklim ve çevre sektörleri de dâhil olmak üzere tüm 
aktörlerin en büyük risk altındaki insanlara, toplumlara ve ülkelere verilecek desteği öncelemesi noktasında 
çok daha iyi bir iş çıkarmalıyız.

2020 Dünya Afet Raporu, iklim değişikliğinin neden olduğu afet risklerini derinlemesine inceliyor ve bunların 
insanlar üzerindeki etkilerini ele almak için gereken eylemleri analiz ediyor. 

“Tehlike her yerde: İklim ve afet eğilimleri ile etkileri” adlı 2. Bölüm’de hem genel olarak afetlerin hem 
de iklim ve havayla bağlantılı afetlerin sayısının ve tüm afetler içindeki payının zaman içinde nasıl arttığı analiz 
ediliyor. Sonuç olarak afetler arasında iyileşmek için gereken mevcut sürenin kısalmasının yanı sıra birden 
fazla afetin, “bileşik şoklar” şeklindeki tanım uyarınca aynı anda gerçekleşmesi de söz konusu. Örneğin, dün-
ya COVID-19 şartlarına uyum sağlamaya çalışırken siklonlara, sellere, kuraklıklara, yangınlara veya sıcak hava 
dalgalarına ilişkin tehlikeler azalmadı. Bu bölüm, önümüzdeki 10 ila 30 yıl içinde iklim değişikliği yüzünden 
daha da şiddetli hâle gelecek hava olaylarının insana yönelik potansiyel etkilerine odaklanıyor. Zira bu potan-
siyel insanların yerlerinden olması, gıda güvensizliği, geçim kaynaklarının kaybı, mala yönelik zarar, yaralanma, 
can kaybı gibi pek çok insanın başa çıkabileceğinin ötesinde durumlarla karşı karşıya kalması ihtimalini de 
içinde barındırıyor. İklimsel afetlerden etkilenen insan sayısı artıyor. Gerek iklim değişikliğine uyum sağlama 
gerekse de bunların etkilerini azaltma konusunda harekete geçmediğimiz sürece de artmaya devam edecek. 

“Bir risk çarpanı olarak iklim: Kırılganlık ve maruziyet açısından eğilimler” adlı 3. Bölüm’de, bölgeler 
(Asya-Pasifik en büyük yükü taşımakta) ve ülkeler arasındaki iklim ve havayla bağlantılı tehlikelerin eşitsiz coğ-
rafi etkilerine odaklanılıyor. Hızlı ve plansız kentleşme, sosyal ve ekonomik eşitsizlik gibi eğilimlerin en büyük 
risk altındaki kişileri nasıl etkilediği ele alınıyor. Bu bölüm riskleri azaltmaya yönelik çabaların bazı insanların 
diğerlerine kıyasla neden daha kırılgan olduğunun ve / veya bir krizle başa çıkma kapasitelerinin neden daha 
kısıtlı kaldığının bütünüyle anlaşılmasına dayandırılması gerektiğini savunuyor ve bunu yaparken daha kırıl-
gan olma eğiliminde olan insan grupları ile deneyim ve koşullar açısından bu gruplar arasındaki kayda değer 
farklılıklarının da mercek altına alınması gerektiğini söylüyor. 

Zira bu gerçekleşmeden, en muhtaç insanlara ulaşmamız mümkün olamayacak. Söz konusu bölümde ayrıca, 
yeni tip koronavirüsün yarattığı küresel şoktan önce bile insani yardım sisteminin maruz kaldığı baskı ele 
alınıyor ve mevcut uçurumların COVID-19 kriziyle daha da derinleşeceği konusunda uyarılar yapılıyor. 

“Riskleri azaltmak ve direnç oluşturmak: Potansiyel ve öngörülen şiddetli olayların etkilerini en 
aza indirmek” başlıklı 4. Bölüm’de, gerek maruziyeti ve kırılganlığı azaltarak gerekse insanların şokları ve 
stresleri yönetme kapasitelerini artırarak iklim ve havayla ilgili afet riskinin nasıl etkili bir şekilde azaltılacağı 
ortaya koyuluyor. Bölümde, artan risklere bugünden yanıt verebilmek için iklim değişikliğine uyum ve risk te-
melli kalkınma çalışmalarının yapılması, ayrıca kalkınma, insani yardım, çevre ve iklim alanlarında dirençliliğe 
dair tüm yaklaşımlarda bir dönüşüm gerçekleştirilmesi yönünde çağrıda bulunuluyor. 

Program ve operasyonların “iklime duyarlı” olması gerekiyor. İşbirliği yapmak, çalışmalarımızı güçlendirmek 
ve uyumlu hâle getirmek, çözümleri birlikte üretmek için daha fazla çaba sarf etmemiz şart. İklim değişikliğine 
uyum ve risk azaltma uygulamalarımız en büyük risk altındaki kişilerin ihtiyaçlarını gerçekten karşılayacaksa, 
bu uygulamaların tasarım aşamasına kadınlar, gençler ve yerli halk başta olmak üzere ilgili topluluklar mut-
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laka dâhil edilmeli. Bölümde ayrıca, insani yardım sektörünün iklim ve havayla ilgili olayların artan sıklığı ve 
ciddiyetiyle başa çıkabilmek için yalnızca daha etkili hâle gelmekle kalmayıp aynı zamanda ve bilhassa çoklu 
tehlikelere yönelik erken uyarı ve öngörü yaklaşımlarını genişletmek üzere kendini nasıl geliştirmesi gerektiği 
ele alınıyor. 

“Yeşilleşmek: Müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmek” 
başlıklı 5. Bölüm’de, insani yardımın daha yeşil ve daha sürdürülebilir hâle gelme olasılığı bütün yönleriyle 
değerlendiriliyor. Bir yandan ortaya çıkan iklim ve çevresel ayak izini sınırlandırırken, diğer yandan müdahale 
ve iyileştirme faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmek için kullanılabilecek yöntemler özetle-
niyor. Bu noktada, insani yardım kuruluşlarının zarar vermeme sorumluluğu olduğu savunuluyor. Bunun da 
özellikle karbon ayak izimiz ve çevre üzerindeki etkimizle ilgili olarak kendi faaliyetlerimizi ve operasyonları-
mızı yeşil hâle getirmek üzere sektör genelinde çok daha ciddi bir yaklaşım benimsememiz anlamına geldiği 
ifade ediliyor. 

“İklime duyarlı afet riski yönetişimi: Kapsayıcı ve tutarlı düzenleyici çerçeveler sağlamak” adlı 6. 
Bölüm’de, artan afet riskleri ve kötüleşen iklim eğilimleri karşısında ülkelerin ulusal risk yönetişim çerçevele-
rinin etkinliğini iyileştirme mecburiyetleri ele alınıyor. Bu, iklim ve afet risklerine karşı direnci daha sistematik 
bir şekilde artıran tutarlı hukuk ve politika reform süreçleri aracılığıyla gerçekleştirilmeli. Böylece ülkeler mev-
cut kaynaklarını optimize edebilir ve risk yönetimi önlemlerinin verimliliğini artırabilir. Yerel düzeyde iklim ve 
afet riskini ele alan daha entegre ulusal yasa ve politikalar; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları  (SKA’lar), UN-
FCCC Paris Anlaşması ve Sendai Eylem Planı kapsamında kesişen uluslararası taahhütleri yerine getirmenin 
kilit bir yoludur.

Akıllı finansman:Parayı en çok ihtiyaç duyulan yere ulaştırmak başlıklı 7. Bölüm’de, mevcut iklim 
finansmanı yapılarımızın, fonların tahsis edilmesi konusunda henüz hedefe ulaşmadığı savunuluyor. Akıllı 
finansman yalnızca ne kadar harcama yapıldığıyla değil, nerede ve nasıl harcama yapıldığıyla da ilgilidir. İklim 
değişikliği krizleri açısından ise paranın bilinçli olarak en yüksek riskli ülkelere ve toplumlara yönlendirilmesi 
ve bu insanların ve bölgelerin gerçekte neye ihtiyaç duyduğunun belirlendiği bir başlangıç noktasından ha-
reketle bütüncül finansman stratejilerinin tasarlanması anlamına geliyor. Finansman sağlama, taahhütleri 
yerine getirme gelişmiş ülkelerin açık bir sorumluluğuyken, bu finansmanın en çok ihtiyaç duyan insanlar 
için en büyük farkı yaratmak üzere en iyi şekilde yönlendirilmesini ve tasarlanmasını sağlamak söz konusu 
finansmanı kullanacak herkesin sorumluluğunda. Bu, iklim değişikliğinin en ağır etkileriyle karşı karşıya olan 
yerel halkın ve sistemlerin deneyim ve uzmanlığını entegre etmeyi de mutlaka içermeli. Bu, yalnızca en kırıl-
gan bölgeleri hedeflemek için değil, aynı zamanda insanlar açısından en iyi sonuçları destekleyen finansman 
planlarını ve araçları geliştirmek için de uyumlu bir çaba gerektiriyor. 

2020 Dünya Afet Raporu, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde toplum düzeyinde acil önlemler alınması gerektiği 
hususuna başından sonuna kadar vurgu yapıyor. Ancak tüm aktörlerin bunu nasıl yaptıkları konusunda daha 
duyarlı olmaları gerektiğinin de ısrarla altı çiziliyor. Rapor, sunduğu tavsiyeler vasıtasıyla tüm aktörlerin iklime 
duyarlı olması, öncelikleri doğru belirlemesi ve iklim ve afet riski yönetim yaklaşımlarını entegre etmesi ve 
yerelleştirmesi çağrısında bulunuyor. 
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2019’DAKİ AFETLER 

orian asır ası
Bahamalar ve ABD 
Eylül 2019
379 kişinin ölümüne neden oldu

ıcak a a dal aları  
atı A r a

Temmuz - Ağustos 2019
Belçika, Fransa, Almanya, 
İtalya, Hollanda, İspanya, 
İsviçre ve Birleşik Krallık’ı
etkileyen 3 sıcak hava 
dalgası, 3.453 kişinin 
ölümüne neden oldu

ola sal ını  
emokratik on o 

m riyeti
Ağustos 2018 - Ocak 2020
2.264 kişinin ölümüne 
neden oldu (Yalnızca 
2019’da)

eller  ara ay
Mayıs 2019
522.000’den fazla kişiyi 
etkiledi ve 23 kişinin 
ölümüne neden oldu

insan etkilendi 
24.396 
insan hayatını kaybetti

97,6 milyon

Etkilenen insanların 

%97’si
iklim ve havayla 
bağlantılı afetlerin 
etkisine maruz kaldı. 

Kaynaklar: EM-DAT, NCEI (NOAA), WHO, DFO, FIRMS (NASA), Ulusal Kasırga Merkezi, Ortak Tayfun Uyarı Merkezi, IBTrACS 
(NOAA), ReliefWeb, ikincil veri incelemesi 

Not: 250.000’den fazla insanı etkileyen büyük afetlerden bir seçki vurgulanmıştır.

AFETLER
EM-DAT taksonomisine göre 

  Fırtına

  Sel

  Heyelan 
(hidormet)

  Orman yangını 

   Sıcak 
hava dalgası 

  Kuraklık

  Deprem

  Volkanik 
aktivite

  Salgın 
hastalıklar
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raklık  o  e ney Afrika
Ocak - Aralık 2019
12 ülkede yaşayan 9 milyondan fazla
insanı etkiledi

dai e ennet  iklonları  
omorlar  ala i  o am ik 

ve Zimbabve
Mart - Nisan 2019
3 milyondan fazla insanı etkiledi ve 
1.294 kişinin ölümüne neden oldu

ani iklon  
indistan

Mayıs 2019
20 milyon insanı 
etkiledi ve 50 kişinin 
ölümüne neden oldu

raklık  Af anistan
Nisan 2018 - Temmuz 2019
10,6 milyon insanı etkiledi

a ai e a i is ayf nları  
a onya

Eylül - Ekim 2019
510.000’den fazla kişiyi etkiledi

amm ri e an one iklonları  
ili inler

Aralık 2019
Sırasıyla 1,9 milyon ve 3,2 milyon kişiyi
etkilediler ve 67 kişinin ölümüne neden 
oldular

rman yan ınları
A stralya
Eylül 2019 - Şubat 2020
19,4 milyon hektar ormanlık
alan yandı

Doğal tehlikelerin 
tetiklediği

308
afet yaşandı. 

Doğal tehlikelerin 
tetiklediği afetlerin

%77’si
iklim veya hava 
bağlantılıdır. 

Sel Fırtına Heyelan, 
hidromet

Orman 
yangını

Aşırı 
sıcaklık 

Kuraklık Deprem Volkanik 
aktivite

127 59 25 8 10 8 32 3 36
Salgın 
hastalık
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Afganistan, 2019. Yıllar süren kuraklık sonrası, 
Mart 2019’da Afganistan’daki bir çok yerleşim 
alanında ölüm ve maddi kayıpla sonuçlanan 
ani sel baskınları. Dünyada birçok toplum, bir 
sonraki şok meydana gelmeden önce yaralarını 
sarmaya vakit bulamıyor.

© Afgan Kızılayı / Meer Abdullah Rasikh
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İklime duyarlı olmak 
İnsani yardım, kalkınma, iklim ve çevre sektörü aktörlerinin, tahmine dayalı finansman yolu dâhil olmak üzere 
bir tahmin tarafından tetiklenen (nakit para, temizlik ve hijyen kitleri veya acil barınma malzemeleri sağlamak-
tan hayvanların tahliyesi gibi geçim kaynaklarının korunmasına kadar çeşitlilik gösteren) eylemleri gerçekleş-
tirmeye çok daha hazırlıklı olmaları gerekiyor. 2020 Dünya Afet Raporu, hem ulusal afet risk yönetimi yasaları, 
politikaları ve planlarına hem de insani yardım bağışçıları ve kuruluşlarının prosedür ve uygulamalarına dâhil 
edilmesi yoluyla bu yaklaşımı daha geniş plana taşımanın zamanının geldiğini savunuyor. 

Bunun anahtarı, bilimin bize yaklaşan riskler hakkında söylediklerini eksiksiz şekilde hesaba katmak ve buna 
göre hareket etmek, aynı zamanda bunların yakın geçmiştekilerden bile çok farklı olabileceğini anlamakta 
yatıyor. Bu, mevcut kırılganlıklar ve kapasitelere dair algıyı (hava durumu tahminleri, mevsimsel tahminler ve 
uzun vadeli iklim değişikliği tahminleri de dâhil) farklı zaman ölçeklerinde gelecekteki olası risklerden biriyle 
birleştirmeyi gerektiriyor. 

Afet riski yönetiminin programlaması için hem uzun vadeli hem de orta vadeli/mevsimsel tahminler planlama 
ve yatırım açısından kritik önem taşıyabiliyor, kısa vadeli tahminlerse ileriye yönelik eylemleri tetikleyebiliyor. 
Tahmine dayalı finansman ve benzeri yaklaşımlar, bugüne kadar 60’tan fazla ülkede IFRC, Ulusal Kızılhaç Kı-
zılay Dernekleri ve diğer ortaklar tarafından çalışmalara entegre edilerek kavram kanıtlama aşamasının çok 
ötesine geçmiş durumda. Tüm erken uyarı sistemleri en büyük risk altındaki kişilere ulaşmalı, onlar tarafın-
dan kolayca anlaşılmalı ve uygulanmalıdır. Amaç insanların hayatlarını kurtarmaksa, erken uyarı yatırımları 
erken eylem yatırımlarıyla eşleştirilmelidir. Aynı zamanda, erken uyarı ve erken eylem sistemlerini geliştirmek 
için toplanan, risklere ve özellikle kırılgan gruplara dair bilgiler, uzun vadeli risk azaltma ve uyum planlama-
sına sorunsuz bir şekilde katkıda bulunabilir (ancak şu anda nadiren bu katkıyı sunuyor). Örneğin, kırılgan 
toplumlar için sel erken uyarı sistemlerine yapılan yatırımların yanı sıra, öngörülebilir (ve çoğu zaman artan) 
şiddetli hava olayları ve yükselen deniz seviyeleri riskine karşı daha dirençli olmak amacıyla kritik altyapının 
da daha dayanıklı hâle getirilmesi gerekiyor. 

Öncelikleri doğru belirlemek
Ortak hedefimiz herkesi afetlerden korumak. Ancak ilk önceliğimiz ve odak noktamız, iklim risklerine en çok 
maruz kalan ve en kırılgan durumdaki toplumlar olmalı. 2020 Dünya Afet Raporu, uluslararası iklim ve afet 
riskini azaltma finansmanının düşük gelirli ülkelerdeki uyum ihtiyaçlarına uygun olmadığını ve önceliğin en 
yüksek riske ve en düşük uyum kapasitesine sahip ülkelere tanınmadığını ortaya koyuyor. 

Afet riski yönetimi yasalarının ve ulusal uyum planlarının çoğunda, en büyük risk altındaki kişilere odaklan-
mak ve karar alma sürecine katılmalarını sağlamak konularında açık bir direktif de yer almıyor. En büyük risk 
altındaki kişiler ve toplumlar bir yerden diğerine büyük farklılıklar gösterse de yoksul semtlerde yaşayanlar, 
göçmenler, yerinden edilmiş kişiler, yerli toplumlar, yaşlı ve engelliler ile çeşitli cinsel yönelim, toplumsal cin-
siyet kimliği ve ifadesi ve cinsiyet özelliklerine sahip kişiler sıklıkla kapsam dışı kalabiliyor. 
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Yaklaşımı entegre etmek ve yerelleştirmek
“Entegrasyon” ifadesi küresel iklim krizi bağlamında kulağa devrim niteliğinde bir yaklaşım gibi gelmeyebilir 
ancak vazgeçilmezdir. Aslında başlıca küresel düzenleyici çerçeveler (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Sen-
dai Eylem Planı ve Paris Anlaşması) hâlihazırda iklim değişikliğine uyum, afet riskinin azaltılması ve kalkınma 
konularında entegre yaklaşımlar gerektiriyor. Bununla birlikte, az sayıda ulusal afet risk yönetimi kanunu ve 
politikası iklim değişikliğine uyumu tam anlamıyla entegre ederken, bazı devletler de iklim değişikliğine uyum, 
afet riski yönetimi ve kalkınma için paralel ve ayrı kurumsal mekanizmalar ve planlama süreçleri kullanıyor. 

Ayrıca uluslararası finans kaynakları arasında da entegrasyon eksikliği var. İklim, kalkınma ve insani finansman 
akışları genellikle koordinasyonsuz bir şekilde işliyor ve özellikle yerel müdahale ekiplerine ve toplum düze-
yindeki eylemlere destek konusunda kapsamda boşluklar bırakıyor. Etkilenen toplumlar, ihtiyaç duydukları 
kaynaklara sahipse yerel insani yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları bu toplumların iyileştirilmesini 
öngörebilir, bu konuda müdahalede bulunabilir ve destek verebilir. Buna karşın sivil toplum gruplarının çok 
taraflı iklim finansmanına erişmesi son derece zor. Dahası yerel afet müdahale ekiplerinin uzun vadeli ku-
rumsal kapasite oluşturmasına yönelik desteği engelleyebilecek toplu bir kör nokta da bulunuyor. 

Tavsiyelerin Özeti
Hükûmetler için

• Yeşil, dirençli ve kapsayıcı bir toplumu desteklemek için COVID-19 finansal teşvik paketleri de dâhil ol-
mak üzere yatırımlar tasarlanması. İklim değişikliğinin azaltılmasına ve iklim değişikliğine uyuma yatırım 
yapılması.

• Okullar, hastaneler, çocuk ve yaşlı bakım tesisleri, deniz duvarları, enerji santralleri, su ve hijyen tesis-
leri gibi başlıca altyapıların, öngörülen iklim ve hava koşulları ile yükselen deniz seviyelerine dayanacak 
şekilde tasarlandığından (ve mümkünse güçlendirildiğinden) emin olunması. Düzenleyici bir araç olarak 
çevresel etki değerlendirmelerinden faydalanılması.

• Afet riski yönetimi yasalarının, politikalarının ve planlarının gözden geçirilmesi, böylece bunların iklime 
duyarlı olduklarından, anlaşıldıklarından ve uygulandıklarından emin olunması. Bunlar aynı zamanda, 
şoka dirençli sosyal koruma sistemleriyle bağlantılı olarak tahmine dayalı eylem ve finansman gibi önem-
li yenilikleri de dikkate almalı.

• Toplum düzeyinde eyleme geçirilebilir uyarıların ve yeterli koruyucu müdahalenin zamanında yapılması-
nı garanti eden, entegre ve insan merkezli erken uyarı ve erken eylem sistemlerine yatırım yapılması ve 
bu tarz sistemlerin tasarlanması.

• Özellikle yerel düzeyde, uyum ve afet riski yönetimi faaliyetleri için finansmana merkeziyetçi olmayan bir 
biçimde erişim sağlanması.
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İnsani yardım (ve diğer ilgili sivil toplum) kuruluşları için

• Özellikle kentsel ortamda, ayrıca kalkınma uygulayıcılarının içerisinde pek yer almadığı karmaşık yapılı 
krizler gibi bağlamlarda iklim değişikliğine uyumun benimsenmesi ve güçlendirilmesi.

• Planlamada tahmin bilgilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve erken eylem açısından tahmine dayalı 
tetikleyicilerdeki başarılardan ders alınması.

• Önlenemeyen afetlere yönelik hızlı müdahaleyi güçlendirmeye ve kapasiteyi artırmaya devam edilmesi.

• Küresel ve yerel iklim ve çevresel ayak izlerinin şeffaf bir şekilde raporlanması ve bunların iyileştirilmesi, 
insani yardım faaliyetlerinin ve etkilerinin çevresel sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve insani yardım 
çalışmalarında çevreyle daha güçlü bağlantılar kurulması için sorumluluk alınması.

Çok taraflı ve ikili bağışçılar için

• Yeşil, dirençli ve kapsayıcı bir iyileşme sağlamak için COVID-19 destek paketleri tasarlanması. İklim deği-
şikliğinin azaltılmasına ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasına yatırım yapılması.

• En kırılgan durumdaki gelişmekte olan ülkelerin uyum ihtiyaçlarını karşılama konusundaki motivasyonun 
artırılması.

• İklim ve afet riskini azaltma finansmanının tahsisinde en yüksek riskli ve en düşük kapasiteye sahip ülke-
lere öncelik verilmesi.

• Prosedürlerin değiştirilmesi. Böylece uzun vadeli kurumsal ve müdahale kapasitelerinin güçlendirilme-
sinin yanı sıra, toplum öncülüğünde direnç oluşturmak için yerel düzeyde çok taraflı iklim finansmanına 
erişilebilir.

• Öngörülebilir şoklardan önce daha fazla insanın yardım alabilmesi amacıyla ileriye dönük yaklaşımlar 
için desteğin artırılması.

• İnsani yardım kuruluşlarının daha çevreci bir yaklaşım (sistemleri güçlendirmek için yeterli bütçelemeyi 
içermeli ve sürdürülebilir tedariğe izin vermeli) benimsemelerinin desteklenmesi ve finansman faydala-
nıcılarına yönelik taleplerinde çelişkileri önlemek için kendi aralarında koordinasyon sağlanması.

İklim değişikliği kuruluşları ve uzmanları için

• İklim değişikliğinin neden olduğu afet riskinin daha etkili yönetilmesinin, uyumun kritik bir unsuru ve do-
layısıyla risk azaltmanın yanı sıra küresel ve yerel iklim eyleminin önemli bir hedefi olarak benimsenmesi 
ve teşvik edilmesi.

• Kısa vadeli, tahmine dayalı eylem ve afet sonrası müdahaleyle uzun vadeli uyum için analitik araçların (ve 
politika ve finansman araçlarının) birbiriyle bağlantılı olması.

• Toplumların iklim kaynaklı risklere ilişkin zamanında ve anlaşılır bilimsel bilgi almasını sağlamak üzere 
insani yardım ve kalkınma ortaklarıyla işbirliği içinde çabaların iki katına çıkarılması.

• Çok paydaşlı yaklaşımlara duyulan ihtiyacı ve yerel düzeyde uygulamaya yönelik güçlü odaklanmayı da 
içeren şokları yönetmede insani ve afet risk azaltma toplumlarının deneyimlerinin geliştirilmesi.
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Mozambik, 2020. İdai Siklonu’nun üzerinden bir yıl 
geçmesine rağmen Praia Nova’da, insanlar hâlâ 
yaralarını sarmaya uğraşıyorlar. 

© IFRC / Anette Selmer-Andresen
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Herkes için

• İklim değişikliğine uyum ve afet riski yönetiminde en savunmasız kişilerin öncelikli olarak ele alınmasının 
sağlanması.

• İklim riskiyle ilgili yerel bilgileri, başa çıkma mekanizmalarını, uygulamaları ve ihtiyaçları anlamak ve kültü-
rel açıdan uygun programlar tasarlamak için toplumların sesinin daha yakından dinlenmesi.

• İklim değişikliğine uyum ve afet riski yönetimi çalışmalarında yerel sivil toplumun ve toplulukların liderli-
ğinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi.

• İklim kaynaklı afet risklerini ele almak için bilfiil birlikte çalışılması.

Harekete geçme zamanı
COVID-19 insanlığın küresel bir krizi tanıma ve bu krize müdahale etme, hiç kaynak yokmuş gibi görünürken 
mevcut kaynakları bulma ve krize müdahalede bulunmak için benzeri görülmemiş, hızlı adımlar atma kapa-
sitesine sahip olduğunu gösterdi.

İklim değişikliği, insanlık için yeni tip koronavirüsten çok daha önemli bir sorun teşkil etmekle birlikte, keli-
menin tam anlamıyla uzun vadede hayatta kalmamızı tehdit ediyor. İklim değişikliğini tersine çevirmek için 
harekete geçerek bu tehdidi bertaraf etmeliyiz. Aynı zamanda, iklim kaynaklı afetlerin hâlihazırda artırdığı 
ölümleri ve hasarı sınırlamak için çalışmalıyız.

Hükûmetler, bağışçılar, insani yardım ve kalkınma kuruluşları ile iklim ve çevre topluluğu olarak hepimiz çok 
geç olmadan etkili bir şekilde hareket etmeliyiz. Bu fırsatı kaçırmayalım.



Mayıs 2020’de Batı Uganda’daki Kasese Bölgesi’ni ani bir 
sel felaketi vurdu. Bölge, aynı zamanda çekirge istilasına 
maruz kaldı ve birçok toplumda gıda güvensizliği baş 
gösterdi. COVID-19’un yayılmasını kontrol altına almayı 
hedefleyen önlemler yardım ve kurtarma çalışmalarını 
bir hayli zorlaştırdı. 

© Uganda Kızılhaçı / Denis Onyodi

GİRİŞ



Neden iklim 
ve neden şimdi? 



18      |      Dünya Afet Raporu 2020

Artan riskler
2020 yılının Mayıs ayında COVID-19 krizinin tam ortasında, yoğun yağışlar Uganda’nın Kasese bölgesinde 
dört nehrin taşmasına neden oldu; pek çok ev, bir hidroelektrik santral ve bir hastane yıkıldı; kasaba çamur 
içinde kaldı ve binlerce insan yerinden oldu. Sel ve heyelanlar aynı zamanda komşu ülkeler Kenya ve Ruan-
da’yı da etkiledi; üç ülkede 300’e yakın kişi hayatını kaybetti, yarım milyondan fazla insan yer değiştirmek zo-
runda kaldı. Sel felaketi binlerce insanı evsiz ve acil gıda desteğine muhtaç bıraktı; pek çok insan koronavirüs 
bulaşımını azaltmak için tavsiye edilen fiziksel mesafenin zor olduğu geçici konaklama merkezlerine sığındı. 
Aynı bölge, yoğun bir çekirge istilasına (Huang, 2020) maruz kaldı ve COVID-19’un yayılmasını yavaşlatmak 
için konulan seyahat ve hareket kısıtlamaları mahsulleri tahrip eden çekirge sürüleri ile mücadele çabalarını 
sekteye uğrattı. Sel ve çekirge istilasının bir araya gelmesi gıda güvenliğini ve geçim kaynaklarını etkiledi; en 
az sekiz ülkede yaklaşık 2,6 milyon insanı ciddi bir gıda güvensizliğiyle baş başa bıraktı (OCHA, 2020c).

Geçtiğimiz ay, Harold Siklonu’nu takiben Pasifik’teki afet müdahale çabaları, COVID-19 yasakları ve karantina 
nedeniyle sekteye uğradı; bu da çok ihtiyaç duyulan ekipmanların ve insani yardımın sağlanmasında gecik-
melere yol açtı (Millership, 2020). Vanuatu’da, ihtiyaç sahibi hanelerin yalnızca % 20’si ancak fırtınadan bir 
ay sonra barınma yardımı alabildi (Shelter Cluster Vanuatu, 2020). Fiji’de Mayıs ayı ortası itibariyle yaklaşık 
600 kişi hâlâ yerinden edilmiş hâldeydi (OCHA, 2020b). Aynı şekilde Filipinler’de salgın, Mayıs ayı ortalarında 
görülen Vongfong Tropikal Siklonu’nun (yerel olarak Ambo olarak biliniyor) ardından başlayan tahliye ve 
müdahale çabalarını güçleştirdi. Fırtına, yaklaşık 20.000 eve zarar verdi veya tahrip etti; yaklaşık 30 milyon 
ABD doları (yaklaşık 29 milyon İsviçre frangı) tutarında tarımsal hasara neden oldu (OCHA, 2020d). Yaklaşık 
180.000 kişi tahliye edildi ancak Koronavirüs önlemleri tahliye sürecini yavaşlattı ve tahliye merkezlerinin yal-
nızca yarısı doldu. Fırtına aynı zamanda Bicol Bölgesi’nin tek COVID-19 test merkezine de zarar verdi (OCHA, 
2020a). Benzer zorluklar varlıklı ülkeleri de etkiledi; örneğin Ağustos 2020’de ABD, Florida’yı Isaias fırtınası 
vurdu. Yetkililer fırtınaya hazırlık amacıyla test alanlarını kapattılar ve tahliye merkezlerinde fiziksel mesafeyi 
sağlamak için ciddi bir mücadele verdiler. 

Tanımlar 
İklim değişikliğini hafifletme, küresel ısınmayı sınırlamak amacıyla atmosferdeki sera gazı seviyelerini 
düşürmek için gerçekleştirilen eylemdir. Bu gazlardaki artış, dünyanın etrafına atmosferin ortalama sıcaklığını 
yükselten kalın bir battaniye sarma etkisine sahip. Fosil yakıtların yakılmasıyla açığa çıkan karbondioksit ana 
sera gazlarından biri olarak biliniyor. Uyum yalnızca artan sıcaklıklar ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi 
uzun vadeli değişikliklerle başa çıkmak için alınacak önlemleri değil, aynı zamanda hava ve iklimle ilgili olaylar 
karşısında afet riskinin azaltılmasını da içermektedir.

İklim değişikliğine uyum, değişen iklime uyum sağlamak için yaptıklarımızdır veya daha teknik terimlerle 
ifade etmek gerekirse, “zararı azaltmak veya zarardan kaçınmak, veya faydası dokunacak fırsatlardan 
yararlanmak amacıyla... mevcut veya beklenen iklime ve bunun etkilerine uyum sağlama sürecidir...”
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2020 COVID-19 salgını, iklim krizi gibi herkesi etkileyen benzeri görülmemiş küresel sistemik risklerin gerçek-
lerini gözler önüne seren bir uyarı işaretidir. Risklerin diğer risklerle üstü üste bindiğinin ve birbirini şiddet-
lendirdiğinin, eşitsizliklerin hem ülkeler arasında hem de ülkeler ve toplumlar içinde kırılganlık yarattığının 
güçlü bir hatırlatıcısıdır. 

Bunun yanı sıra, bir yerde meydana gelen bir krizin herkesi bir şekilde etkileyebileceğini de deneyimlemiş 
bulunuyoruz. Yerel kapasiteler sıkışınca, yardım sağlayacak küresel kapasiteler de aynı anda birden çok krize 
boğuluyor. Uluslararası dayanışma, hem ilginin ülke içindeki krizlere yöneltilmesi hem de kötüleşen ülke içi 
ekonomik koşulların neden olduğu kaynak eksikliği nedeniyle kısıtlanmaktadır. Tüm bunlar dünya çapında 
eşzamanlı krizlere yanıt vermek için mücadele eden, kırılma noktasına kadar gelmiş bir insani yardım siste-
minin zorluklarına ışık tutuyor.

2020’de dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük küresel tehditlerden üçü iklim değişikliğini hafifletme ve 
uyum faaliyetlerindeki potansiyel başarısızlık, iklim ve hava ile ilişkili şiddetli olayların ortaya çıkardığı riskler 
ve bunların neden olduğu müteakip afetler olarak kategorize ediliyor (Dünya Ekonomik Forumu, 2020). En 
büyük etkiye sahip olması muhtemel on riskten beşi iklim değişikliği ve çevre ile ilgili; bunlar aynı zamanda 
en olası on riskten beşi. En büyük etkiye sahip on riskin üçü toplumsal olarak tanımlanıyor ancak bunlar 
aynı zamanda iklim kriziyle yakından ilişkili ve genellikle iklim krizinin şiddetlendirdiği riskler: su krizleri, gıda 
krizleri ve bulaşıcı hastalıklar. Benzer şekilde, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) 
ağındaki bir yıllık fikir teatisinin ardından, Ulusal Dernekler iklim değişikliğini dünyanın karşı karşıya olduğu 
en büyük insani zorluklardan biri ve önümüzdeki on yıl boyunca 2030 stratejilerinde ele alınacak en önemli 
konu başlığı olarak tanımladı. 

İklim değişikliğinin afet riskini artırmadaki rolü
Son on yıldır, doğal tehlikelerin tetiklediği afetlerin %83’ü sel, fırtına ve sıcak hava dalgaları gibi hava ve iklimle 
bağlantılı şiddetli olaylardan kaynaklanıyor. İklim ve havayla bağlantılı afetlerin sayısı 1960’lardan beri artıyor. 
1990’lardan bu yana ise neredeyse %35 artmış durumda (bk. Şekil 1.1.). İklim ve şiddetli hava olaylarına at-
fedilebilen tüm afetlerin oranı da bu süre zarfında önemli ölçüde artış gösterdi. 2000’lerde bu tür afetlerin 
tüm afetler içerisindeki oranı %76 iken, aynı oran 2010’larda %83’e yükseldi. 

Hava ve iklim ile bağlantılı şiddetli afetler, son on yılda 410.000’den fazla insanın hayatına mal oldu. Bu insan-
ların büyük çoğunluğu düşük gelirli ve düşük-orta gelirli ülkelerde yaşıyor. En çok can alan afetler ise sırasıyla 
sıcak hava dalgaları ve fırtınalardır (EM-DAT). Ancak birçok ülkede ve pek çok tehlikeyle ilgili veri toplama ora-
nı yetersiz (bk. 2. Bölüm), bunun yanı sıra afetlerin gıda krizleriyle olan bağlantılarını tespit etmek de zordur. 
Bütün bunlar göz önüne alındığında, bu rakam muhtemelen düşük bir tahmin olarak görülebilir.1

Son on yılda dünya çapında 1,7 milyar insan, iklim ve hava bağlantılı afetlerden etkilendi. Birçoğu yaralandı, 
evini ve geçim kaynağını kaybetti. Bunun sonucunda aşırı gerilmiş hâldeki insani yardım sisteminin yükü daha 
da arttı ve sürdürülebilir kalkınmada kaydedilen ilerleme her yerde tehlikeye girdi. Gözle görülür adımlar 
atılmazsa, bu sayıların ciddi oranda artması muhtemel görünüyor. 

1	 Örneğin,	Somali’de	2010-2012	arasında	görülen	kuraklıkla	ilgili	yakın	zamanlı	tahminler,	kuraklık	ve	uzun	vadeli	çatışmalarla	şiddetlenen	kıtlık	
nedeniyle	yaklaşık	250.000	kişinin	öldüğünü	gösteriyor	(FAO	ve	FEWS	NET,	2013).
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Bahamalar, 2019. Abaco’da gayriresmî 
bir yerleşim olan Mudd, Dorian Kasırgası 
yüzünden yerle bir oldu. Zayıf binalar, 
drenaj sisteminin yetersizliği ve temel 
hizmetlere erişimde karşılaşılan zorluklar 
gayriresmî yerleşimlerde yaşayan 
toplumları afetlerden daha fazla etkilenme 
riskiyle karşı karşıya bırakıyor. 

© IFRC / John Engedal Nissen
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Şekil 1.1: 1960–2019 arasında doğal tehlikelerin tetiklediği farklı afet türlerinin karşılaştırılması 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2019201020001990198019701960

İklim ve havayla ilişkili Jeofiziksel Biyolojik Toplam

Yı
l b

aş
ın

a 
d

ü
şe

n
 a

fe
t 

sa
yı

sı

 Kaynaklar: Veriler EM-DAT, ReliefWeb, Dartmouth Flood Observatory ve IFRC GO kullanılarak derlenmiştir. 

İklim değişikliği bir risk büyütecidir: Sıcaklıkları yükseltir2; ekosistemleri (Scholes, 2016), deniz seviyelerini ve 
fırtına dalgalarını olumsuz etkiler; yağış modellerine etki eder; aşırı hava olaylarının şiddetini, değişkenliğini 
ve öngörülemezliğini artırır; etkilenen toplumların savunmasızlığını şiddetlendirir. Bunlar uzak tehditler de-
ğildir: Bu olayların an itibariyle insanların hayatlarını etkilediği giderek daha açık hâle geliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu tür bileşik şokları çoktandır deneyimliyorlar; sellerin, fırtınaların, 
kuraklığın, sıcaklık dalgalarının ve orman yangınlarının daha da kötüye gideceğini beklemek mümkün. Bu 
tehlikeler küresel ısınma, deniz seviyesinin yükselmesi ve salgın hastalık olasılığının artmasıyla birleşiyor; 
buna yoksulluk, şehirleşme ve diğer nüfus eğilimlerinin de eklenmesi her tür ülkede milyonlarca insanın bu 
durumlardan etkileneceği anlamına geliyor. 

IFRC, küresel olarak iklim ve havayla ilişkili afetler dolayısıyla 2018’de tahminen 108 milyon insanın uluslara-
rası insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor; ancak aslında çok daha fazla insanın etkilendiğini ve çoğu 
zaman aileden, toplumlardan ve hükûmetlerden gelen destekle kendi kaynaklarını kullanarak hayatlarını ye-
niden inşa etmek zorunda kaldıklarını tahmin ediyor. 

Aşırı hava koşullarının sıklığında ve yoğunluğunda öngörülen artışları yoksulluk içinde yaşayan insan sayısın-
daki artışla birleştirirsek, 2050 yılına kadar yılda yaklaşık 200 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını 

2	 	Küresel	sıcaklığın	1850’den	beri	1,1°C	arttığı,	2100’de	sıcaklık	artışının	sanayi	öncesi	seviyelerin	(1850-1900)	4°C	üzerinde	(veya	daha	fazla)	
olabileceği	tahmin	ediliyor.	

“İklim değişikliği sadece potansiyel olarak 
ölümcül hava olaylarının sayısını değil, 

şiddetini de artıyor... Temmuz 2019’da 
Paris’teki 42,6 °C’lik yakıcı sıcaklık veya 

Hawaii’nin Kauai Adası’na Nisan 2018’de 
24 saat içinde düşen 1,26 metrelik sarsıcı 

yağış gibi örneklerde de gördüğümüz 
gibi, mevcut hava durumu rekorları her 

geçen yıl yeni aşırılıklarla kırılıyor.” 
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“İklim değişikliği sadece potansiyel olarak 
ölümcül hava olaylarının sayısını değil, 

şiddetini de artıyor... Temmuz 2019’da 
Paris’teki 42,6 °C’lik yakıcı sıcaklık veya 

Hawaii’nin Kauai Adası’na Nisan 2018’de 
24 saat içinde düşen 1,26 metrelik sarsıcı 

yağış gibi örneklerde de gördüğümüz 
gibi, mevcut hava durumu rekorları her 

geçen yıl yeni aşırılıklarla kırılıyor.” 

Küresel Uyum Komisyonu
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söyleyebiliriz (IFRC, 2019). Ve bu rakam, iklim değişikliğinin daha da kötü hâle getirebileceği çatışmalardan 
etkilenen dünya çapındaki milyonlarca insanı kapsamıyor.3 

Aynı zamanda, kendi ülkelerindeki iklim etkileriyle baş etmek amacıyla uygulanan geliştirilmiş sosyal koruma 
faaliyetleri de dahil olmak üzere geleneksel bağışçı ülkelerdeki ihtiyaçlar da arttıkça, uluslararası yardım için 
mevcut fonlarda bir düşüş bekleyebiliriz, ki bu da artmakta olan ihtiyaçları hiçbir şekilde karşılayamayacaktır... 

...tabii daha fazlasını yapmak için harekete geçmezsek. Şimdi. 

Eylem çerçeveleri
Küresel toplum, iklim krizinin büyüklüğüyle başa çıkabilmek için bazı çabalarda bulundu. Afet riskinin ve iklim 
değişikliğinin nedenlerini, birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini ve nasıl ele alınmaları gerektiğini anlamada 
büyük adımlar atıldı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi ve Paris Anlaşma-
sı, birlikte yaratmamız gereken dünyanın standartlarını ve vizyonunu belirliyor. Uluslararası taahhütler risk 
oluşturan kararlardan, planlardan ve yatırımlardan kaçınmamız; şu anda karşı karşıya olduğumuz riskleri 
azaltmak için proaktif şekilde hareket etmemiz; şok ve tehlikelere karşı direnç oluşturmaya odaklanmamız 
gerektiğini vurguluyor (UNDRR, 2019). COVID-19’un yaralarını sarmaya yönelik tartışmalar da benzer nokta-
ları, özellikle daha iyi bir yapı inşa etme ve yeşil, dirençli ve kapsayıcı bir iyileşmeye yatırım yapma ihtiyacını 
vurguluyor (Hepburn et al, 2020; Meige et al, 2020).

Bu çabalara rağmen tahminler küresel sıcaklıklarda artışın devam edeceği ve afet riskinin azaltılmasına yö-
nelik yatırımlarda çok az değişiklik olacağı yönünde. Öngörülere göre, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Günde-
mi veya Paris Anlaşması’ndaki dirençlilik ve iklim hedeflerine ulaşmada da önemli şüpheler sözkonusudur 
(UNEP, 2019).

İnsani ihtiyaçlar son zamanlarda iklim söyleminde daha merkezi hâle geldi. En başından beri, BM İklim De-
ğişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) nihai hedefi kötü gidişi hafifletmeye (iklim değişikliğini önlemeye) 
yönelikti; bu süre içerisinde uyum (iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama) uzun bir süre boyunca sonra-
dan yapılan bir ekleme, hatta hedeften vazgeçiş olarak görüldü. İklimin değişmekte olduğu ve değişikliklerin 
birçoğunun artık kaçınılmaz hâle geldiği kabul edildiğinden, gelecekteki değişikliklere uyum sağlamaya gide-
rek daha çok odaklanıldı; ancak bu duruma yine de bu değişiklerin gelecekte zorlu olacağı perspektifinden 
bakıldı. İklim değişikliğinin etkilerinin (insanlar, doğa, sistemler ve ekonomiler üzerinde) çoktan hissedilmeye 
başlandığı son birkaç senedir kabul görüyor. Anlayış, aşırı hava ve iklim olaylarının tetiklediği afetlerin insani 
etkilerinin ve kısa - orta vadeli risklerin azaltılmasına odaklanma ihtiyacına yönelik. Bu anlayış gelişmekte olan 
kayıp ve hasar meselesinde de yansıma buluyor (bk. Kutu 1.1). 

3 Silahlı	çatışma	hâlindeki	ülkeler,	iklim	değişkenliği	ve	aşırılıklarından	orantısız	bir	şekilde	etkileniyor.	Bunun	nedeni	kısmen	coğrafi	konumları	
ancak	bu	durum	çoğunlukla	çatışmaların	ve	sonuçlarının	insanların,	sistemlerin	ve	kurumların	tehlikelere	ve	değişen	iklimlere	uyum	sağlama	
kapasitesini	sınırlamasından	kaynaklanıyor	(ICRC,	2020).
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KUTU 1.1: “KAYIP VE HASAR” MERCEĞİNDEN İNSANİ ETKİLERİ 
KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ANLAMAK 

2010 yılı itibariyle uyum konusu uluslararası iklim gündeminin temel unsuru olarak öne çıktı ve afet riskini 
azaltmanın önemi açık bir şekilde kabul edildi (UNFCCC, 2010). Bununla birlikte kapasite ve finansman 
sınırlı kalıyordu ve elbette iklim değişikliği de sadece zorlu bir gündeme katkıda bulunuyordu (Sendai’de 
belirtildiği gibi). 

İnsanlar iklim değişikliğinin hâlihazırda gerçekleşmekle kalmayıp insanlık ve ekosistemler üzerinde gerçek 
etkileri olduğunu daha çok fark etmeye başladı. Bu, iklim müzakerecilerinin şimdilerde iklim değişikliğinin 
geri dönülmez etkilerle (örneğin okyanusların ısınmasına bağlı olarak mercan resiflerinin yok olması) 
sonuçlanabileceğini söyleyerek “kayıp ve hasar” olarak adlandırdıkları olguya daha fazla vurgu yapılmasına yol 
açtı: “kayıp”, ve onarımın mümkün olduğu yerlerde altyapı tahribatı gibi etkiler: “hasar”. Bunlar aşırı olayların 
etkilerinin yanı sıra (deniz seviyelerindeki yükselmenin altyapının taşmasına neden olduğu, güvenlik için risk 
teşkil eden) kıyı taşkını gibi uzun vadeli değişiklikleri de kapsıyordu. 

2013 BM İklim Değişikliği Konferansında İklim Değişikliğinin Etkileri ile İlişkili Kayıp ve Hasarlara Yönelik 
Uluslararası Varşova Mekanizmasının kurulması kararlaştırıldı. Bu mekanizma, olumsuz etkiler karşısında 
savunmasız kalan gelişmekte olan ülkelerdeki aşırı olaylar ile yavaş başlangıçlı olaylar da dahil olmak üzere, 
iklim değişikliğinin etkileriyle ilişkili kayıp ve hasarları ele almak için oluşturuldu. Ancak kayıp ve hasarı 
önlemek, en aza indirgemek veya sorunun üzerine eğilmek için hiçbir finansman sağlanmadı. Nitekim artan 
hasarların potansiyel sorumluluğundan endişe eden gelişmiş ülkeler, Paris Anlaşması’nda kayıp ve hasara 
atıfta bulunmanın hiçbir sorumluluk veya tazminat anlamına gelmediğinin açıkça tanınmasında ısrar ettiler.4 
O zamandan beri kayıp ve hasara yönelik finansman çağrıları (en çok etkilenen ve iklim değişikliğine en 
çok katkıda bulunanlardan tazminat isteyen ülkelerden insani müdahale yatırımına kadar) atıf bilimindeki 
gelişmelerle desteklenerek daha da güçleniyor; bu da afetleri tetikleyen bireysel tehlikelerde iklim 
değişikliğinin rolünü giderek daha açık bir şekilde gösteriyor.

Yakın geçmişte, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamanın mümkünlüğüne dair limitler olduğu, bu 
limitlere ulaşıldığında kayıp ve hasarların ortaya çıkacağı kabul edildi. Bunun sebebi uyum için gereken 
eylemlerin karşılanabilir ve fiziksel ya da teknik olarak mümkün olmaması, sosyal olarak zor olması, insanlara, 
çevreye ya da varlıklara yönelik hasarı önlemek için yeterli olmamasıdır. Küresel sıcaklıklar ne kadar artarsa, 
uyum limitlerine ulaşılması o kadar muhtemel hâle gelecek. 

4	 	Paris	Anlaşması’nın	Benimsenmesine	İlişkin	2015	UNFCCC	Kararı’nın	52.	Maddesi.
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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, 2019. Çiftçi 
Ri Jong Gi iklim değişikliğinin etkisini açık bir 
şekilde gördüğünü ifade ediyor: “İklim değişikliği 
biz çiftçilerin en büyük düşmanı. Ancak 
toplumumuzu daha güçlü ve daha dirençli hâle 
getirmek için elimizden geleni yapıyoruz.”

© Finlandiya Kızılhaçı / Mirva Helenius
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İklim değişikliği bir kriz; afete dönüşüp 
dönüşmeyeceği ise bize bağlı 
İklim değişikliği çoktan başladı. Ama küresel sıcaklığın ne kadar süre boyunca hangi hızda artacağı ve diğer 
değişikliklerin ortaya çıkışı da aynı şekilde bize bağlı İnsanlığın hayatta kalması için iklim değişikliği seviyesini 
olabildiğince düşük tutmak çok önemli. İklim değişikliği durdurulamaz ama daha iddialı ve cesur iklim deği-
şikliği azaltma stratejileriyle hızına yön vermek mümkün (ve böylece gelecekteki tehlikelerin sıklık, olasılık ve 
ciddiyetindeki artışı sınırlayabilir; birçok savunmasız ekosistemde geri dönüşü olmayan büyük ölçekli zararla-
rı önleyebiliriz). Bu, her yerde ve hayatlarımızın her alanında köklü bir değişim gerektiriyor. 

Bununla birlikte, 2. ve 3. bölümlerde ele alındığı gibi, en iddialı hafifletme eylemi bile daha sık ve yoğun aşırı 
hava ve iklim olaylarının sonraki döneme damgasını vurmasını engellemeyecek (The Economist, 2020). İklim 
değişikliğinin insanlar ve ekosistemler üzerinde gerçek etkileri var. Daha fazla değişiklik kaçınılmaz, üstelik 
biyoçeşitlilik kaybı gibi bazı etkilerin geri dönüşü de olmayacak.

Ancak bu, insanlığın iklim şokları ve riskler karşısında çaresiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, artan 
iklim olaylarının insanlar üzerindeki etkileri büyük ölçüde insanların maruziyetini ve savunmasızlığını azalt-
maya; kalkınmaya yönelik yatırımın sürdürülebilir, kapsayıcı, adil ve iklime duyarlı büyümeyi teşvik etmesini 
sağlamaya bağlı olacak. 

Bu değişikliklere uyum sağlamak, iklim ve havayla bağlantılı tehlikelerin kısa, orta ve uzun vadeli risklerini 
azaltmaya odaklanmak zorundayız. Aynı zamanda yerel seviyedeki acil durumlardan mega afetlere, önceden 
tahmin edilebilir olanlardan beklenmeyenlere kadar her türlü olayı öngörmemiz ve bunlara hazırlıklı olma-
mız gerekecek. Ayrıca kaçınılmaz insani ihtiyaçları karşılamaya da hazır olmalıyız. Dünya artan risklere uyum 
sağlarken, savunmasız durumdaki insanların ihtiyaçları ile ilgilenmek giderek daha önemli hâle gelecek. Bunu 
en iyi şekilde yapmak (yaklaşan afetleri önlemek ve yönetmek) için uyuma yönelik gerçek ve etkili yatırımlara 
ve eyleme ihtiyacımız var. 

Tehlike x Maruziyet x Savunmasızlık
Kapasite
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“Görüşmeler iletişimsizlik içinde 
gerçekleşiyor. Farklı terminolojiler 

kullanıyorlar, farklı etkinliklere 
katılıyorlar ve paralel çerçeveler 

geliştiriyorlar. Bu, farklı önceliklerin 
belirlenmesiyle sonuçlanıyor; farklı 

sonuçlar elde ediliyor, farklı alanlar 
bir başkasının sorumluluğuymuş gibi 

algılanıyor.”
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Doğru soruları sormak, en yüksek öncelikleri 
belirlemek 
İhtiyaç çok açıkken, diğer taraftan daha büyük bir zorluk sözkonusu: Bunu kim yapacak? Nasıl? Ve bunun 
bedelini kim ödeyecek? 

yazık ki, bu soruları yanıtlamayı amaçlayan görüşmelerin çoğu insani yardım, kalkınma, iklim ve çevre odaklı 
karar alıcı, bağışçı ve uygulayıcıların birbirleriyle sınırlı etkileşime sahip olduğu bir iletişimsizlik içinde gerçek-
leşiyor. Farklı terminolojiler kullanıyorlar, farklı etkinliklere katılıyorlar ve paralel çerçeveler geliştiriyorlar. Bu, 
farklı önceliklerin belirlenmesiyle sonuçlanıyor; kim neyi ne zaman ve nasıl yapmalı gibi önemli sorular için 
farklı sonuçlar elde ediliyor; ortada buluşmanın bir yolunu bulmadan farklı alanlar bir başkasının sorumlu-
luğuymuş gibi algılanıyor. Bütün bunlar, insanların ihtiyaçlarının istenen ölçekte ve yeterince karşılanmadığı 
anlamına geliyor.

Bu rapor iklim krizi konusunu, hâlihazırda geride bırakılmış insanları etkileyen ve belirgin insani ihtiyaçlar 
doğuran bir olgu olarak ele alıyor. Bununla birlikte insani yardım, kalkınma ve iklim topluluklarının (hem 
küresel düzeyde hem de ülkeler ve hükûmetler içinde) bu ihtiyaçları azaltmak ve ele almak için nasıl birlikte 
çalışabileceğini incelemeye çalışıyor.

Bu rapor aşırı hava ve iklim olaylarını, bunların tetiklediği afetleri (sel, fırtına, sıcaklık dalgası, yangın, kuraklık) 
ve bu tür afetlerin tahmini etkilerini değerlendiriyor. Daha küçük ölçüde ise iklim değişikliğinin diğer insani 
ihtiyaçları tetikleyecek uzun vadeli etkilerini (örneğin deniz seviyelerinin yükselmesi, çölleşme, buzulların geri 
çekilmesi) mercek altına alıyor. 

Dolayısıyla iklim değişikliğine uyuma odaklanıyoruz; sadece çevre sıcaklığı ve deniz seviyelerinin yükselmesi-
ne yönelik uzun vadeli değişimlerle başa çıkmak için değil, aynı zamanda aşırı hava olaylarının afete dönüş-
mesini engellemek için alınması gereken önlemler üzerinde duruyoruz. Riskleri nasıl irdeleyeceğimizi, şokları 
afetlere dönüştüren tehlikelere maruz kalma oranını ve savunmasızlığı nasıl azaltabileceğimizi düşünüyo-
ruz. Ve bunun karşılığında “artık” riskin etkilerinin (risk azaltma ve hazırlıklı olmaya yönelik en iyi yatırımlarla 
desteklenen dirençliliğin sağlanamadığı durumlarda) büyük ölçüde kaçınılmaz insani ihtiyaçları ne kadar iyi 
öngördüğümüze, bunlara ne kadar hazırlandığımıza ve yanıt verdiğimize bağlı olacağını biliyoruz.
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Myanmar, 2019. “Bu oyun sayesinde 
afetler esnasında diğer insanlara yardım 
edebiliyorum,” diyor Yangon’da öğrenci olan 
Kaung Thet Sanóa. Sonra Kızılhaç çalışanı 
Brad Zerivitz’le yumruk tokuşturuyor. O ve 
arkadaşları bir afet durumunda nasıl tepki 
verileceğini öğrenmek için okulda kart 
oyunları oynuyorlar.

© Amerikan Kızılhaçı 
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Eylem çağrısı: Bunu başarabiliriz
Günümüzün çabaları parça parça ve yetersiz durumda. Savunmasızlık ve maruziyet seviyeleri çok yüksek. Ar-
tan risk karşısında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz eylem çok az, üstelik belirgin bir gecikme de söz konusu. 

Yoksulluk ve artan riskler durumu daha da zor hâle getirirken, afetlerin gerçekleşmesini ve toplumların yara-
larını sarmasını bekleyemeyiz. Benzer şekilde, hükûmetler kendi ulusal risklerini ele almakta zorluk çekerken, 
ihtiyacı olan diğer ülkeleri desteklemek için yeterli fonu ayırmalarını ve onlara yeterli ilgiyi göstermelerini 
bekleyemeyiz. Artan risklerin altında ezilen insani yardım sisteminin her zaman yanıt verme kapasitesine 
sahip olmasını da bekleyemeyiz.

Bunun yerine daha fazla afetin meydana gelmesini önlemek, savunmasızlığı ve maruziyeti en aza indirgemek, 
dolayısıyla milyonlarca insanın yaşamı ve geçim kaynakları üzerindeki etkileri azaltmak için eylem planımızı 
düşünmeliyiz. Bunu başarabiliriz. Dünyanın her yerinde yerel toplumların öncülük ettiği heyecan verici ge-
lişmeler var.

•  Birlikte çalışmalıyız: Kalkınma, iklim/çevre uygulayıcıları ile insani yardım sektörü olarak, konfor alanları-
mızın dışında, bunu mümkün kılan tutarlı risk yönetimi çerçeveleriyle daha önce yapmadığımız şekillerde 
işbirliği yapmalıyız. Bu küresel, ulusal ve en önemlisi dirençliliğin yalnızca toplumlarla ve toplumlar tara-
fından inşa edilebildiği yerel seviyede gerçekleşmeli. 

• Tehlikelere maruz kalma ve bu risklere karşı savunmasızlığın kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına, kimin 
nasıl etkileneceğini anlamaya dayandırarak daha duyarlı çalışmalar yürütmeliyiz. Daha hızlı, daha 
öngörülü, daha etkili ve daha sürdürülebilir olmalı; koruyucu bir güç olarak doğanın hayati rolünü anla-
yıp çevreye zarar vermenin riskleri artırdığının farkına varmalıyız. 

• Önceliklerimizi doğru şekilde belirlemeli, fonların en çok ihtiyacı olan insanlara ulaşmasını sağlama-
lı, başarıyı kurtarılan hayatlar ve geçim kaynakları üzerinden tanımlamalıyız. 

Bir kriz hayatları paramparça ederken, bu krizden kurtulmak toplumları bir araya getirebilir. COVID-19 krizi 
dünyanın birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu ve sadece en zayıf halkamız kadar güçlü olduğumuzu gözler 
önüne serdi. Ama aynı zamanda uluslararası işbirliğinin nesillerarası sorumluluk ve eylem açısından inanıl-
maz bir potansiyele sahip olduğunu da gösterdi. 

Bu rapor artmakta olan risklerin mevcut ve gelecekteki insani etkilerini azaltmak için tüm insanların (ailelerin, 
toplumların, ulusal, bölgesel ve küresel seviyede iklim, kalkınma, insani yardım ve diğer ilgili alanların) bir 
arada çalıştığı tutarlı ve kolektif bir çaba birlikteliği vizyonuna dayanıyor. Bu, insanların sadece iklim krizinde 
hayatta kaldıkları değil; gelişimin kaydedildiği bir dünya vizyonudur. Özellikle en savunmasız insanlar için 
refah seviyesinin arttığı, yolumuza çıkan şok riskinin azaldığı ve bağlı olduğumuz dünya ile dengeli bir ilişki 
sürdüğümüz bir vizyon. 



32      |      Dünya Afet Raporu 2020

KAYNAKÇA 

EM-DAT: The International Disaster Database. https://www.emdat.be/

FAO & FEWS NET (2013) Mortality among populations of southern and central Somalia affected by severe food 
insecurity and famine during 2010-2012. FAO Food

Security and Nutrition Analysis Unit. https://www.fsnau.org/products/research-studies

Hepburn C vd (2020) Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change? 
Oxford Smith School of Enterprise and the Environment, Art. No. 20-02. https://www.smithschool.ox.ac.uk/
publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf

Huang T (2020) Which Countries Are Most Vulnerable to Locust Swarms? World Resources Institute. 
19.05.2020. https://www.wri.org/blog/2020/05/coronavirus-locusts-food-insecurity

ICRC (2020) When rain turns to dust: Understanding and responding to the combined impact of armed conflicts 
and the climate and environment crisis on people’s lives. https://www.icrc.org/en/publication/4487-whenrain-
turns-dust

IFRC (2019) The cost of doing nothing: The humanitarian price of climate change and how it can be avoided. 
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2019/09/2019-IFRC-CODN-EN.pdf

Mechler R vd (2019) Science for Loss and Damage. Findings and Propositions. In: R Mechler vd (eds) Loss 
and Damage from Climate Change. Climate Risk Management, Policy and Governance. Springer. https://link.
springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72026-5_1

Meige P vd (2020) A humanitarian recipe for a green, resilient and inclusive recovery from COVID-19, 
Solferino Academy, Leadership voices. https://future-rcrc.com/2020/07/03/a-humanitarian-recipe-for-a-
greenresilient-and-inclusive-recovery-from-covid-19/

Millership E (2020) Cyclone Harold brings new meaning to the concept of remote working in the Pacific Islands. 
Blog, 12.05.2020. https://www.etcluster.org/blog/virus-and-storm

OCHA (2020a) Asia Pacific Humanitarian Update. Philippines – Emergency Response. https://reports.unocha. 
org/en/country/asia-pacific/card/tjXV99QVBE/



Bölüm 1: Giriş    |      33

OCHA (2020b) Asia and the Pacific: Weekly Regional Humanitarian Snapshot. https://reliefweb.int/report/
philippines/asia-and-pacific-weekly-regional-humanitarian-snapshot-12-18-may-2020

OCHA (2020c) Eastern Africa Region: Floods and Locust Outbreak Snapshot. https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/ROSEA_20200511_EasternAfrica_Flood_Snapshot.pdf

OCHA (2020d) Philippines: Typhoon Vongfong (Ambo) Snapshot. https://reliefweb.int/report/philippines/
philippines-typhoon-vongfong-ambo-snapshot-20-may-2020

Scholes RJ (2016) Climate Change and Ecosystem Services. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. 
7.4, pp. 537–50. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wcc.404

Shelter Cluster Vanuatu (2020) TC Harold Situation Report No. 7. https://reliefweb.int/report/vanuatu/
shelter-cluster-vanuatu-tc-harold-situation-report-no-7-14-may-2020

The Economist (2020) Emissions slashed today won’t slow warming until mid-century. https://www.economist.
com/science-and-technology/2020/07/11/emissions-slashed-today-wont-slow-warming-until-mid-century

UNDRR (2019) Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. https://gar.undrr.org/sites/default/files/
reports/2019-05/full_gar_report.pdf

UNEP (2019) Global Environment Outlook – GEO-6: Summary for Policymakers. https://www.unenvironment.
org/resources/assessment/global-environment-outlook-6-summarypolicymakers

UNFCCC (tarihsiz) What do adaptation to climate change and climate resilience mean? https://unfccc.
int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/what-do-adaptation-to-climate-change-and-
climateresilience-mean

World Economic Forum (2020) Global Risks Report 2020. https://www.weforum.org/reports/the-global-
risksreport-2020



Türkiye, 2020. Giresun’da meydana gelen ani sellerde 
çok sayıda kişi yaralandı, en az 6 kişi hayatını kaybetti, 
bazıları ise kayboldu. Sel, 1960’lardan beri iklim ve hava ile 
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Tanımlar
Afetler, 10’dan fazla kişinin öldüğü veya 100’den fazla kişinin etkilendiği olaylar olarak tanımlanıyor ve 
“önem” eşiğine göre kapsama alınıyor. 

Bu rapor biyolojik, jeofiziksel ve iklimsel doğal tehlikelerin tetiklediği afetleri inceliyor. 

İnsan kaynaklı afetler: Afetler ulaşım kazalarından veya endüstriyel kazalardan (teknolojik tehlikeler) kay-
naklanabilir. Bu afet türü yangın, patlama ve çöken yapıları kapsayabilir veya kontaminasyon ve radyasyon da 
dahil olmak üzere nükleer, biyolojik veya kimyasal materyal sızıntılarıyla bağlantılı olabilir.1 

Şiddetli iklim olayları gerçekleştikleri yerde nadir görülen olaylardır ve (sıcaklık, rüzgar hızı, yağmur hacmi vs. 
bakımından) sözkonusu konum için gözlemlenen aralığın üstünde ya da altında gerçekleşirler. Tüm şiddetli 
olaylar afete neden olmaz; zira bu, konum, maruziyet seviyesi ve etkilenen alandaki insanların savunmasızlığı 
gibi bir dizi etkene ve diğer şok ve tehlikelerle eşzamanlı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlıdır (IPCC, 
2012). 

Neyin “aşırı” sayılacağına yönelik küresel verinin düzensiz, karşılaştırması zor ve öznel olmaya eğilimli oldu-
ğunu söyleyebiliriz (örneğin seller genelde daha önce ne kadar düzenli görüldüklerine bağlı olarak, sözko-
nusu konumda 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık ya da 100 yıllık sel olarak kabul edilmek için yeterli büyüklükte olup 
olmadıklarına göre tanımlanır). Dolayısıyla biz daha çok aşırı hava olaylarına değil, afetlere (ve etkilerine) 
odaklanıyoruz. Bununla birlikte fırtınaların kategorileri (rüzgar hızına bağlı olarak) gayet nettir; 4. ve 5. siklon 
seviyeleri (bölgeler arasında kullanılan Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği’ne göre) aşırı olarak tanımlanabilir. 

1    Doğal tehlikelerin ardından insan kaynaklı tehlikelerin katlanarak artışına örnek olarak 2011 yılında Japonya’daki bir tsunaminin Fukushima 
Daiichi nükleer reaktörlerinin güç kaynağını devre dışı bırakarak büyük bir nükleer kazaya yol açması verilebilir. İnsan kaynaklı tehlikelerin takibi, farklı 
kuruluşlar tarafından kullanılan tipoloji, kategori ve tanımların çeşitliliğinin yanı sıra doğal tehlikelerin tetiklediği afetlerle potansiyel örtüşme alanları 
nedeniyle de zor olabilir.
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GİRİŞ 
TEHLİKELER, AŞIRI HAVA OLAYLARI 
VE AFETLER 
Son on yılda (2010-2019) doğal tehlikelerin tetiklediği, 10 ya da daha fazla insanın ölümüne ve/veya 100 ya 
da daha fazla insanın etkilenmesine neden olan 2.850 afet2 yaşandı (EM-DAT veritabanı).3 Bunların büyük bir 
çoğunluğu (%83) sel, fırtına ve sıcak hava dalgası gibi iklim ve havayla ilişkili şiddetli olaylardan kaynaklandı.4 

Bu afetler yaklaşık 1,8 milyar insanı etkiledi; birçoğu yaralandı, evsiz kaldı veya geçim kaynaklarını kaybetti. Bu da 
sürdürülebilir kalkınmada kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye attı ve hâlihazırda aşırı gerilmiş olan insani yardım sis-
teminin yükünü artırdı. Etkilenen yaklaşık 1,8 milyar insanın %97’si aşırı hava ve iklim olaylarının etkilerini yaşadı.5 

Şekil 2.1: Doğal tehlikelerin tetiklediği afetlerin anlık görüntüsü, 2019 

Doğal tehlikelerin 
tetiklediği 

308 
afet yaşandı

97,6
milyon

insan bu afetlerden 
etkilendi 

Sonuç olarak 

24.396 
insan hayatını 

kaybetti 

Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Dartmouth Flood Observatory, ReliefWeb, Public Health England ve IFRC GO

2 Afetler, 10’dan fazla kişinin öldüğü veya 100’den fazla kişinin etkilendiği olaylar olarak tanımlanıyor ve “önem” eşiğine göre kapsama alınıyor. Bu 
rapor temel olarak biyolojik, jeofiziksel ve iklim ve havayla bağlantılı doğal tehlikelerin tetiklediği afetlere odaklanıyor. 
3 EM-DAT insanların, “acil bir durum süreci boyunca acil yardım; yani hayatta kalmak için elzem olan yiyecek, su, barınma, temizlik ve acil tıbbi 
destek gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını” gerektiren afetlerden etkileneceklerini düşünüyor. Bu nedenle bu, yalnızca bir gün için bile olsa yerinden 
edilmiş insanları, aynı zamanda evlerini kaybeden veya hayat değiştiren yaralanmalara maruz kalan kişileri de kapsar. 
4 Tanımların detaylı listesi için bk. WMO, 2018. 
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İklim ve havayla bağlantılı olaylara atfedilebilen afetlerin oranı 1990’larda %73 iken, 2000’lerde %76’ya ve 
2010’larda %83’e yükseldi. İklim ve havayla bağlantılı bu afetler son on yılda 410.000’den fazla can aldı, bu 
insanların büyük bir çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyordu.5

Şekil 2.2: 2019›da iklim ve hava ile bağlantılı tehlikelerin tetiklediği afetler

%97’si
iklim ve hava 
ile bağlantılı 
afetlerden 
etkilendi

Etkilenen 
insanlar 

%77
iklim ve hava 
ile bağlantılı 

afet

Doğal 
tehlikelerin 
tetiklediği 

afetler 

Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Dartmouth Flood Observatory, ReliefWeb, Public Health England ve IFRC GO

Bu rapor temel olarak doğal tehlikelerin tetiklediği afetlere odaklanıyor. Bu bölüm ise geçen yıl (2019)6 ve 
son on yılda doğal tehlikeler tarafından tetiklenen afetlerin niteliğine, sıklığına ve konumuna mercek tutuyor 
ve bunları 1960’lardaki afet eğilimleri ile karşılaştırıyor (bu tarihten önceki küresel afet verilerinin güvenilirliği 
daha düşüktür). Bu bölüm aynı zamanda mevcut verilerdeki bazı boşluklara dikkat çekiyor ve bu boşlukların 
günümüzün risk ortamına ilişkin anlayışımızı çarpıtabileceğini gösteriyor. 

Buna ek olarak, aşırı hava ve iklim olaylarının tetiklediği afetlerin potansiyel gelecek etkileri de dahil olmak 
üzere iyi ve en kötü tahmin ve senaryoları inceleyerek, iklimin nasıl değiştiğine ve günümüz eğilimlerinin ge-
lecek yıllarda (2030 ve 2050 itibariyle) beklenen gelişiminin nasıl seyredeceğine göz atıyor. 

5 Aşırı iklim olayları gerçekleştikleri yerde nadir görülen olaylardır ve (sıcaklık, rüzgar hızı, yağmur hacmi vs. bakımından) sözkonusu konum için 
gözlemlenen aralığın üstünde ya da altında gerçekleşirler. Tüm şiddetli olaylar afete neden olmaz,; zira bu, konum maruziyet seviyesi etkilenen 
alandaki insanların savunmasızlığı gibi bir dizi etkene ve diğer şok ve tehlikelerle eşzamanlı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlıdır (IPCC, 
2012). Neyin “aşırı” sayılacağına yönelik küresel verinin düzensiz, karşılaştırması zor ve öznel olmaya eğilimli olduğunu söyleyebiliriz (örneğin seller 
genelde daha önce ne kadar düzenli görüldüklerine bağlı olarak, sözkonusu konumda 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık ya da 100 yıllık sel olarak kabul edilmek 
için yeterli büyüklükte olup olmadıklarına göre tanımlanır). Dolayısıyla biz daha çok aşırı hava olaylarına değil, afetlere (ve etkilerine) odaklanıyoruz. 
Bununla birlikte fırtınaların kategorileri (rüzgar hızına bağlı olarak) gayet nettir; 4. ve 5. siklon seviyeleri (bölgeler arasında kullanılan Saffir-Simpson 
Kasırga Ölçeği’ne göre) aşırı olarak tanımlanabilir.
6 Aynı zamanda 2020’den örnekleri de kullanıyoruz ancak bunlar istatistiklere dahil edilmedi.
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Afetleri anlamanın önemli bir bileşeni kimin, nasıl ve neden etkilendiğini anlamaktır. Tüm doğal tehlikeler 
afetlere neden olmaz; tehlikelerin yoğunluğu ve sıklığı son derece önemli olmakla birlikte, bunlar riskin tek 
belirleyicileri değildir. Afet riski, tehlikelere maruz kalmanın yanı sıra insanların iklimle ilişkili tehlikelere karşı 
kırılganlıklarının ve şokları yönetebilme kapasitelerinin bir fonksiyonudur. 3. Bölüm kırılgan noktaların ve ma-
ruziyetin nasıl değiştiğine, hangi faktörlerin bunları şiddetlendirdiğine ışık tutuyor. 

Tehlikeler doğal ve kaçınılmaz olabilir ancak afetler için aynı şeyi söyleyemeyiz.  Afetler nüfusu “yoksulluk, dış-
lanma veya sosyal dezavantajlar yüzünden kırılgan olan bir toplum etkiye dayanmayı mümkün kılan kaynak-
lara ya da düzene sahip olmadığında” ortaya çıkar (Mizutori, 2020). Dolayısıyla afetler önlenebilir ve önlen-
melidir. (Tehlike, maruziyet ve kırılganlığın bir araya gelerek oluşturduğu) riskleri azaltıp dirençliliği artırarak 
tehlikelerin afete dönüşmesini engellemenin yollarını arayabiliriz. 

Tehlike ve afetler

İKLİM VE HAVA 
İLE İLİŞKİLİ

Sel

Fırtına

Heyelan (Hidromet: 
Hidrolojik ve 
meteorolojik)
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Aşırı sıcaklık 
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JEOFİZİKSEL

Deprem
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BİYOLOJİK
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İNSAN KAYNAKLI
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Endüstriyel kazalar

Diğer kazalar
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Doğal afet diye bir şey yoktur... Afetler 
bir tehlike, etkiye dayanmayı mümkün 

kılan kaynaklara ya da düzene 
sahip olmayan ve nüfusu yoksulluk, 

dışlanma veya sosyal dezavantajlar 
yüzünden kırılgan olan bir yerleşim 

yerini etkilediğinde ortaya çıkar.

(Mizutori, UNDRR, 2020)
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2.1 SAHİP OLDUĞUMUZ VE 
İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ VERİLER 

Bu rapordaki veriler birden çok kaynaktan alındı (bölümün sonunda ana hatlarıyla görebilirsiniz). Bununla 
birlikte, veriler her zaman kolayca karşılaştırılabilir değildir; afet ve/veya aşırı hava ve iklim olayları için stan-
dart ve küresel olarak kabul edilmiş bir sınıflandırma olmadan olayları haritalamada zorluklar çıkmaktadır 
(Guha-Sapir ve Below, 2002).

Dahası, tüm lokasyonlar ya da afetler için sağlam raporlar mevcut değildir. Öngörme ve raporlama kapasi-
teleri ülkeler arasında ve içinde farklılık gösteriyor. Bazı az gelişmiş ülkeler sadece “seyrek gözlemsel iklim 
veri ağına sahip.” Örneğin Sahraaltı Afrika’daki sıcak hava dalgaları (1993’deki spesifik şiddetli olay da dahil) 
EM-DAT’ta eksik görünmektedir (Harrington ve Otto, 2020). Veri görüntüleme sel ve fırtınalara kıyasla aşırı 
sıcaklıklar, salgın hastalıklar ve orman yangınları için çok daha zayıftır. 

Orman yangınları ve aşırı sıcaklık olayları insani sonuçları gözardı edilerek genellikle afet değil, “çevresel olay” 
kabul ediliyor. Salgın hastalıklar ya da epidemiler (çoklu tetikleyicilerin varlığı tanınarak) bazen afet, bazense 
acil sağlık durumu olarak sınıflandırılıyor. IFRC hem kırılgan nüfuslar üzerindeki etkilerinin ciddiyeti açısından 
hem de epidemiler ve iklim değişikliği arasındaki bağlantı dolayısıyla bu raporda epidemilere ve diğer büyük 
salgın hastalıklara afet olarak yer vermiş ancak tüm olayları kapsayan sağlam veri setlerini sağlamada süre-
gelen zorluklar olduğunun da altını çizmiştir. 

Boylamsal analiz de başka bir zorluktur. Afet verisi ne kadar eskiyse, güvenilirliği o kadar az olmakta, bu da 
çoğunlukla ciddi raporlama eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Ritchie, 2019). Bu yüzden bu rapor 1960’lardan 
önceki verileri kullanmıyor; raporlama ve olayların kayıt altına alınmasındaki önemli gelişmeleri göz önünde bu-
lundurarak, erken dönem verilerinin bile eksik ve modern verilerle karşılaştırılması zor olduğunun altını çiziyor. 

Afetlerin etkilerinin kayıt altına alınışı da zaman içinde değişmiştir. Son yıllarda afetlerin çoklu ve/veya ardışık 
etkilerinin daha fazla tanındığı görülürken, ikincil etkiler standart veri setlerine nadiren yansıyor. 

Bileşik ve ardışık tehlikeler de etkilerin kayıt altına alınmasını ve analiz edilmesini zorlaştırıyor. Örneğin, Idai ve 
Kenneth Siklonları daha önce kuraklıktan etkilenmiş alanları vurmuş, selleri tetiklemiş ve daha sonra kolera 
salgınına yol açmıştır. 

Kaliteli veriye ulaşmak daha fazla erişim ve etki ile daha hızlı, daha etkili eylemi kolaylaştırıyor. Ancak yine 
de küresel olarak verisel ve sayısal bir eşitsizlik bulunmaktadır. Sayısal erişim, kapsayıcılık, okuryazarlık ve 
süreçler, insani yardım uzmanları da dahil olmak üzere kuruluşların analiz için zamanında, doğru verilere 
erişmeleri için gerekli bileşenlerdir.

Açık kaynak teknolojileri ve açık veriler7, insani yardım ve kalkınma sektörleri için mevcut verileri büyük ölçü-
de iyileştirebilir; böylece daha iyi analiz ve eğilimler üretebilir, dünyadaki kırılgan toplumlara daha iyi hizmet 
verebiliriz (ayrıca bk. Web Foundation, 2020).

7 Örneğin, bk. Open Source Initiative, State of Open Data ve Gov Lab.
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2.2 İKLİM VE AFETLER 
TEHLİKELİ BİR İLİŞKİ 

2.2.1 İklim nasıl değişti? 

Daha sık ve şiddetli 
aşırı hava olayları 

Değişen yağmur paternleri

Yükselen deniz seviyeleri

Artan sıcaklıklar

Küresel sıcaklıklar son yıllarda önemli ölçüde arttı. Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne göre (IPCC), 
“İnsan faaliyetlerinin, sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,0°C’lik bir küresel ısınmaya sebep olduğu tahmin 
edilmektedir” (IPCC, 2018). Bir derece kulağa büyük bir rakam gibi gelmeyebilir ancak atmosferdeki enerjide 
çok büyük bir artışı temsil etmektedir. Bu durum bazı açılardan ateşi olan bir insanla karşılaştırılabilir: Küçük 
bir artışın sağlık ve işlev yeteneği üzerinde büyük etkileri vardır. 

Değişiklikler karada olduğu kadar okyanuslarda da hissediliyor ve çoğu kara bölgesinde sıcak hava dalgaları-
nın daha sık görülmesine neden oluyor (yüksek güven düzeyi), denizdeki sıcaklık dalgalarının sıklığını ve sü-
resini artırıyor (yüksek güven düzeyi). Buna ek olarak, IPCC küresel olarak şiddetli yağış olaylarının sıklığında 
ve yoğunluğundaki artışa ilişkin “önemli kanıtların” olduğuna dikkat çekiyor (orta güven düzeyi – IPCC, 2018).

2015-2019  yılları kayıtlardaki en  sıcak beş  yıllık dönem olarak biliniyor (NOAA, 2020b); El Nino  sebebiyle 
ilk aylarında sıcaklıkların zirve yaptığı 2016 yılının ardından, 2020’nin ilk üç ayı sıcaklık açısından ikinci sırada 
yer alıyor. Genel olarak, küresel sıcaklıklar şu anda IPCC’nin Beşinci Değerlendirme Raporu’nda yer alan iklim 
modellerinin öngördüğü seviyede ya da üzerinde seyrediyor (Carbon Brief, 2020).
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Benzer şekilde, buzulların geri çekilmesine, denizlerdeki buz tabakalarının erimesine ve ısınan suların ısıl genleş-
mesine bağlı olarak deniz seviyeleri de yükselmeye devam ediyor (IPCC, 2019a). NASA’ya göre, deniz seviyeleri 
son 25 yılda 83,5 mm yükseldi (bk. Şekil 2.4). IPCC, küresel ortalama deniz seviyesinin yükseldiğini ve hızlandığını 
“neredeyse kesin” şeklinde belirtiyor (yüksek güven); buzul ve buz tabakalarının katkısının şu anda bunun “baskın 
kaynağı” olduğunu söylüyor (çok yüksek güven) (IPCC, 2019a). Öngörülen küresel ortalama deniz seviyesi yük-
selişine bağlı olarak, tarihsel olarak nadir görülen aşırı yüksek deniz seviyelerinin (100 yıllık olaylar olarak tanım-
lanıyor) 2100 itibariyle yaygın hâle geleceği (yüksek güven); düşük rakımlı şehirlerde ve küçük adalarda yaşayan 
toplumların 2050 itibariyle her yıl aşırı yüksek deniz seviyelerini göreceği konusunda uyarıda bulunuyor. 

Karbondioksit insan kaynaklı iklim değişikliğinin başlıca sorumlusudur. Karbondioksit seviyeleri de artış gös-
teriyor ve 2020 Temmuz’da Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yeni bir zirveye ulaştığını açıkladı (WMO, 2020). 

2.2.2 Aşırı hava olaylarında iklim değişikliğinin rolü 
Geçmişte iklimin aşırı hava olaylarına etkisi sadece istatistiklerde görülebiliyordu: uzun bir dönem boyunca 
pek çok olay üzerinden yürütülen analize dayanarak aşırı hava olaylarının meydana gelişinde bir eğilim. An-
cak bilim ilerledi ve artık iklim değişikliğinin bazı özel aşırı hava olayları üzerindeki rolünü belirlemek mümkün 
hâle geldi (Amerika Birleşik Devletleri Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Millî Akademileri, 2016). Aşırı hava 
olaylarının bazı türleri, örneğin aşırı sıcak ya da soğuk, diğerlerine kıyasla daha yüksek güven düzeyiyle iklim 
değişikliğine atfedilebilir. Fırtınalar, siklonlar ve bileşik tehlikelerin iklim değişikliğine atfedilmesi daha zor zira 
bu zamana kadar bunu yapmak için gerekli olan araçlar eksiktir. Bununla birlikte bilim insanları analiz yete-
neğimizi geliştirmemizi ve iklim değişikliğinin bu olaylar üzerindeki rolünü daha iyi anlamamızı sağlamak için 
hızlı bir şekilde yeni metodolojiler geliştiriyorlar. 

2019’da bilim insanları Avrupa’da Temmuz ve Haziran aylarında görülen rekor seviyedeki sıcaklıkla-
rın iklim değişikliği yüzünden daha olası ve daha yoğun olduğu sonucuna vardı (van Oldenborgh vd, 
2020). Bilim insanları 2019-2020 Avustralya orman yangınlarıyla ilgili de benzer bir sonuca vardılar.  
Bazı bölgelerdeki kısıtlı zaman ve veri eksikliği 2019 boyunca gerçekleşen her bir aşırı hava olayı için bir atıf 
çalışması yürütmeyi imkânsız hâle getirirken, iklim değişikliği ile meydana gelmesi beklenen değişimlerin bir 
çoğu hâlihazırda ana hatlarıyla belirlenen afet ve aşırı hava olaylarıyla tutarlı bir çizgide yer alıyor. İklim deği-
şikliğini her gün etrafımızdaki pek çok olayda görüyoruz.  

2.2.3 Ve iklim değişmeye devam ediyor 
2017’de, IPCC tahmini insan kaynaklı ısınma seviyesinin sanayi öncesi seviyelerin yaklaşık 1°C üstüne ulaştığı-
na dikkat çekerken, hâlihazırda pek çok bölge ve mevsimde küresel ortalamanın üzerinde ısınma yaşandığını 
belirtti. Kara bölgeleri ısınmayı küresel ortalamanın üzerinde deneyimlerken, pek çok okyanus bölgesi daha 
yavaş bir hızda ısındı (IPCC, 2018).

Rapor, mevcut oranda artmaya devam ederse, küresel ısınmanın 2020-2052 yılları arasında 1,5°C’ye ulaşma-
sının muhtemel olduğuna dair uyarıda bulunuyor. Küresel ısınmanın farklı derecelerinin insani ihtiyaçlar üze-
rinde farklı etkileri olduğunu biliyoruz. IPCC bulguları 2°C’lik ısınmanın 1,5°C’den daha büyük etkileri olacağını 
ve sıcaklık, deniz seviyesinde yükselme, gıda güvensizliği ve iklimle bağlantılı diğer tehlikelerin daha yüksek 
oranlarda görülmesine yol açacağını belirtiyor. 
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Şekil 2.3: °C olarak küresel sıcaklık değişimi, 1901–2019

Şekil 2.4: Deniz seviyesi değişikliği, 1995–2019
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Kaynak: National Oceanic and Atmospheric Administration - Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA)

Not: Grafik 1951–1980 ortalama sıcaklıklarına (sıfır) göre küresel yüzey sıcaklığındaki değişiklikleri gösteriyor. Bu, yıllık ortalama sıcaklık anomalisine 
dayanıyor. Soğuk bir yıl negatif, sıcak bir yıl ise pozitiftir. En sıcak yıl +0.99°C ile 2016’ydı.

Kaynak: NASA

Not: 1995-2020 ortalama deniz seviyesi değişkenliği uydudan yapılan deniz seviyesi gözlemlerine dayandırıldı. Eğri, yumuşatılmış 60 günlük hareketli 
ortalamadır. NASA’ya göre küresel ortalama deniz seviyeleri son 25 yılda 83.5 mm yükseldi.
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2°C ya da 1,5°C’lik artış kulağa küçük bir değişiklik gibi gelse de, aslında çok önemli çünkü küresel ortalama 
sıcaklık en azından son 10.000 yılda bu kadar hızlı değişim göstermedi (Küresel Görüntüleme Laboratuvarı, 
tarihsiz) ve bu değişiklikler küresel ölçekte gerçekleşiyor. 1,5°C ve 2°C önemli kriterler çünkü 2015 yılında 
dünya liderleri uzun vadeli ısınmayı 2100’den önce 2°C’nin altına sınırlamayı kabul ederken, çok daha iddialı 
olan 1,5°C sınırına yönelik “çaba göstermeyi” taahhüt etti (UNFCCC, 2015).

Mevcut emisyonlar göz önünde bulundurulduğunda, Paris Anlaşması kapsamındaki mevcut iklim değişikliği 
taahhütleri yerine getirilse bile, dünya hâlâ 2100 itibariyle 3 ila 5°C’lik küresel sıcaklık artışı görme yolunda 
ilerliyor (Climate Action Tracker, 2019; UNEP, 2018). 

 

Yunanistan, 2018. Yunan Kızılhaçı üyeleri 90 can 
kaybına sebep olan yıkıcı orman yangınlarının 
ardından, Mati sahil beldesinde arama-kurtarma 
çalışmaları yapıyor. Devam eden küresel ısınmanın 
sıcaklıkla bağlantılı olayların yanı sıra, kuraklık ve 
orman yangınlarını da arttırması bekleniyor.

© IFRC 
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KUTU 2.1: JEOMÜHENDİSLİK: KÜRESEL İKLİMİMİZ YÖNETİLİRSE 
NE OLUR? 

Güneş ve Dünya arasına devasa bir şemsiye koyarsanız, gezegenimiz bu kadar çok ısınmaz. Elbette bunu 
yapmak mümkün değil, peki ya milyarlarca küçük şemsiye açsak? Birisi uçak dolusu sülfür dioksit taşır ve onu 
uçakların uçtuğu yüksekliğin daha da üstüne bırakırsa? Her bir parçacık, mini bir şemsiye gibi, küçük bir gölge 
yaratır ve dünyamızı soğutur.

Bu, küresel iklimi kasıtlı olarak yönetme girişimi anlamına geliyor. Uzmanlar, bunun birkaç milyar dolar ve 
belirli bir süre ile yapılabileceğini söylüyor. IPCC durumu şöyle açıklıyor: “[Jeomühendislik] yöntemlerinin 
tümü olmasa da çoğu (1) ya iklim sisteminde emilen güneş enerjisi miktarını azaltmayı (Güneş Radyasyonu 
Yönetimi) ya da (2) atmosferdeki net karbon yutaklarını iklimi değiştirmeye yetecek ölçekte artırmayı 
(Karbondioksit Giderimi) amaçlıyor.” 

Bu tür girişimlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği, ne zaman nerede gerçekleşeceği ve kimleri etkileyeceği 
konusundaki kararların nasıl alınacağına rehberlik edecek, yürürlükte bir antlaşma veya “jeomühendislik 
yönetimi” yok. O hâlde bu kararları kim, hangi konsültasyon süreçleri ile almalı? Dünyanın iklimini değiştirmek 
gezegenimizdeki her bir insanın denek olduğu bir deney. Eğer kaynakların jeomühendislik seçeneklerinin 
keşfine yönlendirilmesi gerekiyorsa, en kırılgan insanların rolü ve ihtiyaçları tam anlamıyla dikkate alınmalı 
(Suarez ve van Aalst, 2017).
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2019’DAKİ AFETLER 

Dorian Kasırgası,
Bahamalar ve ABD 
Eylül 2019
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24.396 
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97,6 milyon

Etkilenen insanların 

%97’si
iklim ve havayla 
bağlantılı afetlerin 
etkisine maruz kaldı. 

Kaynaklar: EM-DAT, NCEI (NOAA), WHO, DFO, FIRMS (NASA), Ulusal Kasırga Merkezi, Ortak Tayfun Uyarı Merkezi, IBTrACS 
(NOAA), ReliefWeb, ikincil veri incelemesi 

Not: 250.000’den fazla insanı etkileyen büyük afetlerden bir seçki vurgulanmıştır.
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Kuraklık, Doğu ve Güney Afrika
a   Aral  
     

 

İdai ve Kenneth Siklonları, 
Komorlar, Malawi, Mozambik 
ve Zimbabve
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2.3 AFET EĞİLİMLERİ VE 
TAHMİNLER

2.3.1 Sayılarla afetler
2019 yılında doğal tehlikelerin tetiklediği 308 afet8 yaşandı ve bu afetler 97,6 milyon insanı etkiledi. En fazla görü-
len afet sel (127) oldu; bunu fırtınalar (59), salgın hastalıklar9 (36), depremler (32) ve hidrolojik kaynaklı heyelanlar 
(25) takip etti. Aşırı hava olayları (10), orman yangınları (8) ve kuraklık (8) daha az görülürken, volkanik faaliyet sa-
dece üç önemli olayla çok daha nadirdi. 2019 yılında afetlerin büyük bir kısmını (%77) iklim ya da hava ile bağlantılı 
tehlikeler tetikledi (fırtınalar, seller, kuraklık, orman yangınları, aşırı sıcaklık ya da heyelanlar). 

Şekil 2.5: 2019’daki afetler 
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Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Dartmouth Flood Observatory, ReliefWeb ve IFRC GO

Geçtiğimiz on yılda doğal tehlikelerin tetiklediği 2.850 afet yaşandı, bunların 2.355’i iklim ve hava ile bağ-
lantılıydı. En sık görülen afetler ise sırasıyla sel (1.298) ve fırtına oldu (589). 1960’dan beri doğal tehlikelerin 

8 EM-DAT ülke bazlıdır (dolayısıyla iki ülkeyi etkileyen bir fırtına iki kez sayılır); IFRC ise olay temelli bir analiz kullanır, bu nedenle bir veya daha fazla 
ülkede afete neden olan bir tehlike tek bir afet olarak sayılır.
9 Buna EM-DAT aracılığıyla insani krizler olarak rapor edilen salgın hastalıklar da dahildir. EM-DAT salgın verileri DSÖ, STK’lar, sigorta şirketleri, 
araştırma enstitüleri ve basın kuruluşlarından ikincil veri incelemeleri de dahil olmak üzere BM kurumlarından alınan kayıtların bir derlemesidir. Bu 
veri kaynağının kullanılması, aynı veri toplama metodolojisi aracılığıyla tüm afet türleri arasında karşılaştırma yapılmasına olanak tanır. Ancak bazı 
ülkelerde salgın hastalıkların görüntülenmesi konusunda veri kalitesinin düşük olması ve göstergeler için ortak tanımların bulunmaması (etkilenen 
insanlar gibi) veri setinin kalitesini düşürmektedir.
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tetiklediği 11.000’den fazla afet kaydedildi. Rakamlar da sürekli bir artış sözkonusuydu, öyle ki 1960’da yıllık 
toplam 33 afet yaşanırken, 2000 yılında bu sayı 441’e ulaştı.10 

başlayarak artış gösteren jeofiziksel ya da biyolojik tehlikelerle bağlantılı afetler, 1980’lerden itibaren her yıl 25 ila 
50 afet ile nispeten sabit kaldı. Kaydedilen salgın hastalıkların sayısında da 1960’lardan itibaren artış görüldü (bk. 
2.5. başlık) ve 1997 ile 2000 yılları arasında (EM-DAT verilerine göre) gözle görülür bir zirve yaşandı.11 

İklim ve hava ile bağlantılı tehlikelerin tetiklediği afetlerin genel sayısı ve oranı önemli ölçüde arttı. 1960’larda 
kaydedilen afetlerin %76’sı iklim ve havayla bağlantılıydı; bu oran geçtiğimiz onyılda (2020-2019) %83’e yük-
seldi. Bu konunun detaylarına tehlikelerin tek tek ele alındığı 2.4. başlıktan ulaşabilirsiniz. 

Şekil 2.6: Zaman içinde doğal tehlikeler tarafından tetiklenen farklı afet türlerinin karşılaştırması, 
1960–2019
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Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Dartmouth Flood Observatory, ReliefWeb ve IFRC GO

1960’lardan bu yana seller, iklimsel tehlikelerin en önemlisi oldu ve sellerin oranı giderek arttı. Fırtına olay-
larının sayısı nispeten sabit kaldı ve son otuz yılda yaşanan tüm aşırı hava olaylarına oranla bir miktar azaldı 
ancak en şiddetli fırtınaların sayısında artış görüldü (bk. Bölüm 2.4). Buna karşılık, hem soğuk hem de sı-
cak hava dalgaları için görüntülenme seviyesinin zayıflığı göz önünde bulundurulduğunda, afetleri tetikleyen 

10 Artışlardan bazıları tehlikelerin sayısındaki artıştan ziyade, çeşitli ülke ve bölgelerdeki olayların kayıt altına alınmasında görülen gelişmelere 
(özellikle son yıllarda gelişmiş salgın hastalık kayıtlarına) atfedilebilir. Ayrıca kısmen nüfus ve kentleşmedeki artışlara da atfedilebilir (başlık 2.5’te 
daha ayrıntılı tartışılmıştır); bu, her bir tehlikeden daha fazla insanın etkilenebileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, bu faktörler tüm tehlikelerde 
sayıların artmasına neden olmaz ki bu da beklenebilen bir durumdur.
11 Tanımlar ülkeler arasında farklılık gösterdiğinden ve hastalıklar birden fazla faktörün farklı zamanlarda yayılmayı teşvik ettiği ya da sınırladığı 
dinamik olaylar olduğundan, biyolojik afetlere yönelik veriler çoğu zaman daha az güçlüdür. Ayrıca, sağlık bakanlıklarının rapor ettiği ölü veya 
etkilenen insan sayısı eksik olabilir ya da ölüm veya hastalık nedenlerini içermeyebilir. 
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aşırı hava olaylarının sayısı, önceki yıllara göre 2000’lerde artmış ancak o zamandan beri nispeten sabit 
kalmış görünüyor.12 

Küresel ısınma hâlihazırda buzulların ve kutup denizindeki buz - kar örtüsünün azalmasına, donmuş buzların 
erime hızının artmasına neden oldu. Yer yüzeyine yakın hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak bu durumun 
devam edeceği tahmin ediliyor (IPCC, 2019a). Benzer şekilde, okyanus asitlenmesi ile okyanus sıcaklıkların-
daki artış da “neredeyse kesin” olarak tanımlanıyor. Bu gidişat mercan resiflerini yok edecek, deniz ekosis-
temlerindeki küresel hayvan biyokütlesini ve balıkçılığın üretkenliğini azaltacak; dolayısıyla okyanusa dayanan 
toplumların geçim kaynaklarını, gelirlerini ve gıda güvenliğini etkileyecektir (IPCC, 2019a).

Karada öngörülen ısınmanın belli iklim kuşaklarını kutuplara doğru kaydırması ve sıcaklıkla bağlantılı olayları, 
kuraklığı, orman yangınlarını ve böcek salgınlarını artırması bekleniyor. Bu aynı zamanda kuru alanlarda su 
kıtlığının artmasına, belli bölgelerde mahsulün ve hayvancılık üretiminin azalmasına ve gıda tedarikinin istik-
rarsızlaşmasına neden olacak, daha şiddetli fırtınaların ve deniz seviyelerindeki artışın bir araya gelmesiyle 
arazi bozunumunun artmasına sebebiyet verecektir (IPCC, 2019b).

Fırtına, sel, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangını gibi tehlikelerin sayı, yoğunluk ve değişkenlik açı-
sından artması bekleniyor. Bazı bölgeler daha yüksek riskle karşı karşıya kalacakken, bazıları da daha önce 
deneyimlenmeyen ya da öngörülmeyen yeni risklerle karşılaşacak (IPCC, 2019b; 2019a). Bölüm 2.4 bu afet-
lerin nasıl değişeceğine mercek tutuyor. 

Şekil 2.7: Tehlikeye göre iklim ve hava ile bağlantılı afetlerin yıllık sayıları, 1960–2019
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Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Dartmouth Flood Observatory, ReliefWeb ve IFRC GO

12 Bu rakamlar aşırılıkların şiddetini, etkilenen insan sayısını veya zamanla artan genel ortalama sıcaklıkları yansıtmaz; 2016 ve 2019 kayıtlardaki 
en sıcak iki yıl olarak tanımlanmaktadır (WMO, 2020). Ayrıca Afrika ve Amerika kıtası (özellikle Güney Amerika’daki bazı ülkeler) gibi aşırı sıcaklıklarda 
en yüksek artışı görmesi beklenen bölgeler de en az görüntülenen ve başa çıkma kapasitesi bulunmayan bölgelerdir (ESRI, tarihsiz). 
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Şekil 2.8: Afetler ve tetikleyicileri, 1960–2019
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Amerika Birleşik Devletleri, 2020. Delta 
Kasırgası, altı hafta önce Laura Kasırgası 
tarafından hasar görmüş bölgeleri vurdu. 
ABD, 1960’tan beri 341 fırtına ile en çok 
etkilenen ülke oldu.

© Amerikan Kızılhaçı 
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2.4 İKLİM VE HAVA İLE BAĞLANTILI 
TEHLİKELERE DİKKAT ÇEKMEK

2.4.1 Sıcak hava dalgaları: Sessiz katil 
Sıcak hava dalgaları, sıcaklığının insan sağlığı ve refahı açısından tehlike arz edecek şekilde yüksek olduğu 
dönemlerdir.13 En çok kentsel ısı adası etkisinin14 aşırı sıcaklıkları şiddetlendirdiği şehirlerde hissedilir ve çok 
az yeşil alan içeren veya hiç içermeyen, yoğun şekilde inşa edilmiş semtler daha da sıcak olma eğilimindedir. 

2019 yılında, en şiddetli sıcak hava dalgaları (yedisi) Avrupa15, Hindistan ve Japonya’da kaydedildi ve toplam-
da 4.000 insanın ölümüne neden oldu. Bu sıcak hava dalgaları yüzünden Batı Avrupa’daki 8 ülkede 3.453 
kişi hayatını kaybetti, en yüksek ölüm oranı Fransa (1.435) ve Birleşik Krallık’ta (892) görüldü. Hindistan ve 
Japonya’da sıcak hava dalgaları 2019 yılında sırasıyla 112 ve 173 kişinin hayatına mal oldu.16 

EM-DAT son on yılda 70.409 kişiyi öldüren 38 sıcak hava dalgası kaydetti (2010’da sadece Rusya’da aşırı 
sıcak ve orman yangınları yüzünden 55.736 kişi hayatını kaybetti). 2015 yılında Hindistan’daki aşırı sıcak hava 
dalgası boyunca 2.500 kişi öldü; 2008 yılında ise Bangladeş’te yaşanan 8 günlük sıcak hava dalgası boyunca 
en az 3.800 kişi hayatını kaybetti.

On yıllık periyotlarla kaydedilen sıcak hava dalgalarının sayısı 1960’lardan bu yana istikrarlı bir şekilde arttı 
ve 2000’lerde 40’a ulaştı. Uzun vadeli veriler zayıf olsa da,17 son yıllarda özellikle kayda değer bazı sıcak hava 
dalgaları yaşandı, örneğin ölümcül sıcakların yaşandığı 2003 yazından Avrupa’da 72.250 kişi öldü. 1992 yılın-
dan Ocak-Nisan ayları arasında şiddetli bir sıcak hava dalgası da Afrika’yı vurdu, öyle ki Güney Afrika’daki bazı 
ülkelerde günlük maksimum sıcaklık 4 aylık süre boyunca sürekli bir şekilde ortalamanın 3°C üzerindeydi. Bu, 
86 milyon insanı etkileyen önemli bir kuraklıkla aynı döneme denk geldi ancak sıcaklıktan etkilenen ya da ölen 
insanların sayısı kayıt altına alınmadı (Harrington ve Otto, 2020). 

Sıcak hava dalgaları önceden var olan tıbbi koşulları kötüleştirerek sağlık sistemleri üzerinde bir yük oluştu-
rabilir, enerji sistemleri elektrik kesintilerine yol açacak şekilde zarar görebilir ve ulaşım kesintiye uğrayabilir. 
Sıcak hava dalgaları yaşlılar; daha önce kalp krizi, solunum hastalıkları ve diyabet gibi sağlık sorunları yaşamış 
olanlar; izole edilmiş insanlar; küçük çocuklar; hamileler; günün en sıcak saatlerinde dışarıda çalışanlar; kilo 

13 Bir sıcak hava dalgası olarak kabul edilecek sıcaklık, sözkonusu konum için neyin anormal sayıldığına bağlı olarak değişir. Ayrıca genel olarak 
tanımlar da nemin dahil edilip edilmediğine, gündüz ve/veya gece sıcaklıklarının dikkate alınıp alınmadığına ve bir sıcak hava dalgası bildirilmeden 
önce koşulların ne kadar sürmesi gerektiğine göre değişir.
14 Kentsel ısı adası etkisi şehirlerin, çevresindeki kırsal alanlardan daha sıcak olmasını ifade eder. Bu, büyük ölçüde ısıyı emen ve tutan yoğunluk ve 
yapı materyallerinin yanı sıra ısı üreten insan faaliyetlerinin yoğunluğundan kaynaklanmaktadır.
15 Genellikle IFRC tarafından kullanılan bölgelerden biraz farklı olsa da,  
EM-DAT’da kullanılan dağılım bu olduğundan, bu rapordaki bölgesel veriler de Afrika, Asya, Amerika, Avrupa ve Okyanusya’nın kıta dağılımını 
kullanmıştır.
16 Veriler EM-DAT ve Public Health England (2019)’dan derlenmiştir. Sıcak hava dalgalarıyla bağlantılı ölümlerin oranı, sıcak hava dalgası zaman 
aralığı ile ilişkilendirilen ek ölümler kullanılarak hesaplanır. Public Health England verileri yalnızca İngiltere içindir ve birkaç ay sonra yayınlanmıştır, bu 
nedenle 2019 yılı için EM-DAT’a dahil edilmemiştir.
17 Tarihsel olarak bakıldığında, sıcak hava dalgalarına yönelik görüntülemeler zayıftır, özellikle de Sahra altı Afrika gibi belirli alt bölgelerde (Bk. 
Harrington ve Otto, 2020). 2003 yılında Avrupa ve Kuzey Amerika’daki büyük sıcak hava dalgalarının ardından sıcak hava dalgalarının “afet” olarak 
görüntülemede gelişim kaydedildi (WMO ve WHO, 2015).
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Şekil 2.9: Sıcak hava dalgaları, 1960–2019
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Kaynaklar: EM-DAT ve Public Health England

Notlar: Tarihsel olarak bakıldığında sıcak hava dalgalarına yönelik görüntülemeler özellikle Afrika’nın bazı kısımları gibi belli bölgelerde zayıftır 
(Bk. Harrington ve Otto, 2020). 2003 yılında Avrupa ve Amerika’daki büyük sıcak hava dalgalarının ardından sıcak hava dalgalarının “afet” olarak 
görüntülemede gelişim kaydedildi (WMO, 2015). Public Health England 2019 için ek veriler yayınladı; bu veriler EM-DAT verilerindeki boşlukları gidermek 
üzere eklendi. 
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ya da obezite sorunu olanlar ve evsizlerin de dahil olduğu belli gruplar için özellikle tehlikeli arz ediyor. Dü-
şük sosyoekonomik statü soğutma seçeneklerine erişimi sınırlayarak kırılganlığı artırabilir. Pek çok tehlikede 
olduğu gibi, okuryazarlığı sınırlı olan ve bulundukları ülkenin ana dilini konuşmayan kişiler de uyarıları anlaya-
mayabilecekleri veya sağlık tavsiyelerini okuyamayabilecekleri için yüksek riskle karşı karşıya. 

IPCC, iklim değişikliği nedeniyle tüm yerleşim bölgelerinde aşırı sıcaklıkların artacağına dair yüksek güven dü-
zeyine sahip. Buna ek olarak, artan sıcaklıklar kentsel ısı adası etkisini şiddetlendirecek ve sıcaklıkla bağlantılı 
daha fazla sağlık sorununa ve soğutma için enerji talebinde artışa yol açacaktır (IPCC, 2018).

Bir sıcak hava dalgası meydana geldiğinde bundan en çok kentsel alanlarda yaşayan insanlar etkileniyor 
çünkü bu alanlar civardaki kırsal alanlardan daha sıcak oluyor. Şu anda dünyanın yarısından fazlası kentsel 
alanlarda yaşıyor ve 2050 yılı itibariyle bu oranın üçte ikiye çıkacağı öngörülüyor. 

Küresel nüfusun yaklaşık %30’unun her yıl en az 20 gün aşırı sıcağa (37˚C üzerindeki sıcaklıklara) maruz kal-
dığı tahmin ediliyor. Gelecek etkilere yönelik öngörüler ise son derece çarpıcı: Emisyonlarda ciddi düşüşlerin 
olduğu senaryoda 2100 yılında bu sayı nüfusun yaklaşık %48’ine yükselebilir. Hiç düşüşün olmadığı ve sera 
gazı emisyonlarındaki büyümenin devam ettiği bir senaryoda nüfusun %78 kadarı 2100 yılında aşırı sıcağa 
maruz kalabilir (Mora vd, 2017). 

Küresel olarak şehirlerde gittikçe daha fazla insan yaşadıkça ve yapılı çevrenin yanı sıra gayriresmî yerleşim-
lerin boyutunu genişlettikçe bu insanların sıcaklığa dair risklere maruz kalma oranlarının da artması bekle-
niyor. C40 kentleri 2050 itibariyle 970’den fazla şehrin yaz aylarında en yüksek 35˚C’lik ortalama sıcaklıkları 
deneyimleyebileceğini öngördü (C40 Şehirler, 2018). Bu, bugünün rakamlarının neredeyse üç katıdır: Henüz 
sadece 354 şehir bu kadar sıcak. Bu riske maruz kalan insanların sayısının da 2050 yılında, bugüne göre 
%800’lük artışla, yaklaşık 1,6 milyara çıkacağı öngörülüyor. 

Risk altındaki şehirlerin sayısındaki artış, aşırı sıcaklıkla bağlantılı riskleri yönetmeye daha az alışkın olan ül-
kelerde yetersiz altyapı, zayıf ısı yönetim süreçleri ve acil durum müdahale sistemleri açısından fazladan risk 
oluşturuyor. Buna örnek olarak Avrupa’da 2003 yılında görülen sıcak hava dalgasına bağlı olarak 70.000’den 
fazla kişinin hayatını kaybetmesi verilebilir (C40 Kentleri, 2018).

Şekil 2.10: Sıcak hava dalgası risk tahminleri (küresel ısınmanın tarihi ve derecesi)
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Kaynaklar: IPCC, Hoegh-Guldberg vd 2018

Not: Sanayi öncesi döneme (1861-1880) kıyasla küresel ortalama yüzey sıcaklığının ısınmasına ilişkin IPCC projeksiyonlarına dayanmaktadır.
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Emisyonların büyük ölçüde azaltıldığı 
bir senaryoda, 2100 yılı itibariyle 

küresel nüfusun %48’i her yıl en az 20 
gün aşırı sıcağa (37˚C’nin üzerindeki 

sıcaklıklara) maruz kalabilir. Emisyonları 
azaltamazsak bu oran %74’e ulaşabilir.
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2.4.2 Seller: Her yıl milyonlarca insanı etkiliyor 
Küresel olarak, seller insanları her yıl diğer afetlerden çok daha fazla etkiliyor. 2019 yılında 127 sel 69 ülkeyi 
etkiledi, 1.586 insanın ölümüne sebep oldu ve 10 milyon insanı yerinden etti (IDMC, 2019). 2019’daki en 
yüksek sayı 22 ülkede 42 selle Asya’ya ait. Afrika ise 21 ülkede 38 sel felaketi yaşadı. 

Sellerden en çok etkilenen ülke, 2019’da 10 milyondan fazla kişinin zarar gördüğü İran oldu. Bunu Malawi 
(991.648 insan) ve Paraguay (521.191 insan) takip etti. Hindistan sellerin en sık yaşandığı ülke: 2019’da 
selle bağlantılı afetler 1,2 milyon km2’ye yayıldı, 236.750 insanı etkiledi ve en az 96 kişinin ölümüne yol 
açtı. Hemen ardından gelen Endonezya’da 7 büyük sel yüzünden 136 kişi hayatını kaybetti, 301.442 kişi 
etkilendi. ABD’de yaşanan 4 büyük sel ise 790.199 km2’yi ve 14.000’den fazla insanı etkiledi (Dartmouth 
Flood Observatory, 2019). 

2010’dan 2019’a kadar doğal tehlikelerin tetiklediği afetlerin %46’sını (1.298) 673 milyondan fazla insanın 
etkilendiği sel oluşturdu (EM-DAT, 2020). Sellerin ekonomik boyutu da önemli: sadece 2019 yılının ilk yarı-
sında sellerin neden olduğu kaybın 33,7 milyar ABD doları (yaklaşık 33 milyar İsviçre frangı) olduğu tahmin 
ediliyor (Aon, 2019).

1960’lar ile 2000’ler arasında sellerin sayısı ciddi şekilde arttı. 1960-1969 yılları arasında sellerin sebep 
olduğu 151 afet gözlemlenirken, 2000-2009 yılları arasında bu sayı 1.499’a yükseldi. 2000 yılından bu yana, 
sel sayıları yıllık ortalama 128’den fazla olmak üzere yüksek kaldı ancak etkilenen insan sayısı fiilen azaldı. 

Seller yaralanma, ölüm, geçim kaynaklarının kaybı, mal kaybı, binaların ve altyapıların zarar görmesi ya da tahrip 
olması, toplumların parçalanması ya da yerinden edilmesi de dahil olmak üzere yaygın hasar ve yıkıma neden 
olabilir. Sel baskınlarının aynı zamanda geniş kapsamlı doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri de olabilir. Boğulma, 
yaralanma ve hipotermi gibi ani etkiler ile yetersiz beslenmede artışa yol açan gıda güvensizliği (FAO, 2018), su 
kaynaklı bulaşıcı hastalıklar, ruhsal sorunlar, solunum yolu rahatsızlıkları ve alerji gibi orta ve uzun vadeli dolaylı 
etkiler bulunuyor. Tekrar eden sel baskınları, hükûmetlerin ve özel sektörün uzun vadeli yatırımlarında hayal 
kırıklığı yaratabilir çünkü bu yatırımlar kelimenin tam anlamıyla suya kapılıp sürüklenebilir. 

Seller yüzünden her yıl yerinden olma riskiyle karşı karşıya kalan 17 milyondan fazla insanın %80’den fazlası 
şehirlerde ve şehrin çevresindeki yerleşimlerde yaşıyor (IDMC, 2019). Bu şehirleşme yoksullukla bir araya 
geldiğinde, maruziyeti azaltmak için sınırlı seçeneğe ya da kaynağa sahip olan ve sel bölgelerinde yaşayan 
insanların sayısında artışa neden oluyor. 

Bununla birlikte sel olaylarının sayısının yüksekliğine rağmen, sellerden etkilenen insanların sayısında 
2000’lerden beri düşüş olduğunu hatırlamakta fayda var. Bu durum pek çok etkene atfedilebilir ancak afet 
riski azaltımı/iklim uyumuna yönelik yatırımlardaki artış önemli bir katkı sağlayıcı gibi gözüküyor. 
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Şekil 2.11: Sel olayları, 1960–2019
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Kaynaklar: EM-DAT, Dartmouth Flood Observatory, ReliefWeb ve IFRC GO
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Nijerya, 2018. Anambra eyaletindeki seller 
büyük bir yıkıma neden oldu. John, evinden 
ve tarım arazisinden geriye ne kaldığını 
görmek için yardım kampından  
geri döndüğünde, evini sular altında kalmış 
hâlde buldu.

© IFRC
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KUTU 2.2 / VAKA ÇALIŞMASI  
KERALA SELLERİ UZUN VADELİ AFET RİSK AZALTIMI 
GEREKTİRİYOR

2018 yılının Ağustos ayında Hindistan’ın güneybatısında yer alan Kerala 100 yıllık rekoru kıran sellere tanıklık 
etti. Haziran – Ağustos ayları arasında eyalette normalin ortalama %42 üzerinde çok yoğun bir yağış görüldü.    
44 nehrin tamamı taştı, çok sayıda heyelan tıkanıklık yarattı, kabaran suların dışarı çıkmasını sağlamak için 
küçük ve orta büyüklükteki 80 barajın çoğunda kapakların açılması gerekti.

Yaklaşık 23 milyon insan etkilendi, 500’den fazla insan öldü, 220.000 insan evsiz kaldı ve 60.000 hektar ekili 
alan tahrip oldu. Eyalet hâlâ yaralarını sarmaya çalışırken, Ağustos 2019’da, 1951 yılından beri o ay içinde 
yaşanan en yoğun yağışın tetiklediği yeni bir sel dalgası 13 bölgeyi etkiledi. 180 kişi daha hayatını kaybetti, 
109.896 kişi tahliye edildi, 16.000’den fazla ev zarar gördü ve 13 hektar ekili alan sular altında kaldı. 

Hindistan Kızılhaç Derneği (IRCS) hızlı müdahale, tahliye, hayatta kalanların aranması ve kurtarılması için 
havadan kaldırmalı yardım materyali kullandı; etkilenen toplumlara yiyecek, su, branda, sineklik, çarşaf ve 
mutfak malzemeleri gibi ilk yardım ve destek malzemeleri sağladı. IRCS gönüllüleri, yükselen su seviyeleri 
nedeniyle ücra alanlarda mahsur kalan ve olaydan en çok etkilenen toplumların çoğuna ulaştı. Temiz içme 
suyu bir öncelik hâline geldi: İçme suyu sağlamak için su arıtma üniteleri kuruldu ve Ulusal Dernek ailelere 
ait yüzlerce kuyuyu temizledi.

Kerala, iki muson mevsiminin altı ayı boyunca sürekli ve yoğun yağışlara alışkın bir bölgedir. Ancak son yıllarda, 
kalkınmaya bağlı arazi kullanım değişiklikleri devasa bir ormansızlaştırmaya, yeraltı sularının aşırı kullanımına, 
sulak alanların ıslah ve istila edilmesine, nehirlerinin doğal döngülerinin değişmesine, fazla suyun emme 
kapasitesinin azalmasına ve sel riskinin daha da artırmasına neden oldu. Kerala’nın sel riskini azaltmak için 
çaba gösterilmesi gerekiyor.

IRCS hava uyarılarını, özellikle de siklon ve sele yönelik olanları, yakından takip ediyor. Ulusal Dernek bu 
afetler yaşanmadan önce acil durum fonlarına erişmeye, gönüllüleri harekete geçirmeye ve stokların yerini 
önceden konumlandırmaya çalışıyor. Şubat 2019’da IRCS genel merkezi, gönüllülerin hava tahminleri ve 
iklim şokları konusundaki eğitimlerini genişletmek için Hindistan Meteoroloji Departmanı ile bir Anlaşma 
Tutanağı imzaladı. Kerala müdahalesinin ardından yapılan önemli bir tavsiye, afetleri hafifletmek için uzun 
vadeli müdahalelere yatırım yapmak ve IRCS şubeleri düzeyinde bir hazırlık endeksi oluşturmaktı.

Kaynaklar: Hindistan Hükûmeti, Merkezi Su Komisyonu, 2018; Hindistan Hükûmeti, Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2017; Hindistan 
Hükûmeti, Çevre ve Orman Bakanlığı, 2013; Kerala Hükûmeti, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2014; Hunt ve Menon, 2020; Mishra ve Shah, 
2018; Ramachandran ve Reddy, 2017.



Bölüm 2: Tehlike her yerde      |      65

İklim açısından bakıldığında, aşırı yağışlardaki artışla birlikte yağış miktarı değişiyor. Zaman içinde aşırı yağış 
olaylarının, özellikle dünyanın orta enlemlerinde ve ıslak tropikal bölgelerinde daha sık ve daha yoğun olması 
çok muhtemel gözüküyor (IPCC, 2014b). IPCC, artan ısınmanın küresel nüfusun daha büyük bir kısmının bü-
yük nehir taşkınlarından etkilenmesine neden olabileceğini belirtiyor (IPCC, 2014b). Kıyı ekosistemlerinin ve 
düşük rakımlı alanların kıyısal sel olaylarını daha fazla yaşayacağına dair çok yüksek güven var. İnsanların ve 
mülklerin kıyı bölgelerinde giderek daha fazla yoğunlaştığı göz önünde bulundurulduğunda IPCC sel, eroz-
yon, deniz seviyesinin yükselmesi ve su altında kalma gibi kıyısal risklere maruziyetin artacağını öngörüyor 
(IPCC, 2014b). Bölgesel olarak, IPCC sel tehlikesinin Asya’nın bazı bölgelerinde (özellikle Güney ve Güneydoğu 
Asya’da), Afrika’da (çoğunlukla tropikal bölgelerde), Avrupa’da (özellikle uzak Kuzeydoğu ülkelerinde) ve Ame-
rika’da (özellikle Güney Amerika’da) artma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor; dünyanın diğer bölgelerin-
de ise düşme eğilimini olduğundan bahsediyor (IPCC, 2014b).

Sele karşı savunmasız bölgelerdeki nüfus artışına bakıldığında, IPCC 1970 – 2030 yılları arasında nüfusun 
yoğun olduğu tüm bölgelerde risk altındaki insan sayısında büyük bir artış öngörüyor: Afrika (850.000 ila 
3,6 milyon kişi), Asya (29,7 milyon ila 77,6 milyon kişi), Amerika (1,26 milyon ila 2,85 milyon kişi), Okyanusya 
(30.000 ila 60.000 kişi) ve Avrupa’da (1,65 ila 1,87 milyon kişi) (Handmer vd, 2012). Aqueduct Floods modeli 
2030 yılına kadar 147 milyon insanın nehir ve kıyı sellerinden etkileneceği tahmin edilmektedir (Kuzma ve 
Luo, 2020).

Gelecekteki sellerin etkileri, bu konuda neler yapılacağına bağlı olacak. Örneğin muhtemelen kıyı şehirlerinde 
sel riski o kadar artacak ki, bazı şehirler her on yılda bir birkaç kez sular altında kalacağı için hiçbir şey yap-
mamak imkânsız hâle gelecek. Bu nedenle asıl soru, şehirlerdeki kıyı suyu savunmalarını iyileştirmek de dahil 
olmak üzere, uyumun nasıl gerçekleşeceği: proaktif olarak mı yoksa reaktif olarak mı? En kırılgan insanları 
koruyacak şekilde mi yoksa eşitsizlikleri artıracak şekilde mi?

Irak, 2017. Irak Kızılay Derneği gönüllüleri Musul 
Barajı’ndaki olası bir çöküşe hazırlanmaları için 
topluluklara yardımcı oldu. Sele hazırlık Irak Kızılay 
Derneğinin son on yılda gerçekleştirdiği afetlerle 
ilgili yaptığı kapsamlı çalışmaların sadece bir 
tanesi.

© Irak Kızılayı
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Şekil 2.12: Sel riski tahminleri

SSP3 senaryosuna göre 2050’lerde nehir sellerine maruz kalacak mutlak nüfus
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Kaynak: INFORM
Notlar: INFORM risk tahminleri 2015 Küresel Değerlendirme Raporu’na (GAR) göre maruzuriyet yaşayan nüfusa, GLOFAS tehlike haritalarına göre maruziyet 
yaşayan nüfusa dair yıllık tahminlere (Dottori vd, 2018, 2016), aşırı deniz seviyelerinin olasılıksal kıyı seli simülasyonlarına ve CMIP5 simülasyonlarından 
elde edilen Standart Yağış Evapotranspirasyon Endeksi’ne dayanır. 
SSP’ler “Ortak Sosyoekonomik Patikalar”dır; IPCC tarafından demografik ve ekonomik eğilimlere dayalı farklı gelecek senaryolarını modellemek için 
kullanılırlar.
SSP3, hafifletme ve uyum için (yavaş gelişim kaydedilmesi, eşitsizliklerde ısrar edilmesi, rekabet gücü yüksek ve bölgeselleşmiş arazi ve enerji politikalarının 
devam ettirilmesi gibi) büyük zorluklar içeren bir senaryodur. 
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2.4.3 Fırtınalar ve deniz seviyelerindeki aşırı 
yükselme: Yoğunluğu ve etkiyi artırıyor

Fırtınalar, hava ile bağlantılı ikinci en önemli afet türüdür (ve aslında tüm felaketler içinde). 2019’da 59 fır-
tına (çoğunlukla tropikal siklonlar18 ve konvektif fırtınalar19) 37 ülkeyi etkiledi, 2.764 insanın ölümüne sebep 
oldu ve 31,9 milyon insanı etkiledi. Fırtınalardan en çok ABD, Filipinler ve Hindistan etkilendi. Son on yılda, 
tropikal siklonlar ve ekstra tropikal fırtınalar 293 afete neden oldu; konvektif fırtınalar ise 289 afete yol açtı. 
Toplamda 27.183 insanın hayatını kaybetti, tahminen 324 milyondan fazla insansa bu afetlerden etkiledi. 

1960’lardan bu yana, fırtınayla bağlantılı 2.638 afet kaydedildi; bunların 1.443’ü tropikal fırtına20, 204’ü 
hortum, 135’i ise kış fırtınasıydı. 

Coğrafi olarak, fırtınaların tetiklediği afetler en çok Asya’yı (özellikle Güney ve Güneydoğu Asya) ve Amerika 
kıtasını etkiledi. 1960’dan beri ABD 341 fırtına ile en çok etkilenen ülke oldu; bunu siklonlardan etkilenen Fili-
pinler (333) ve Çin (276) takip etti. Filipinler, Çin, Hindistan (168) ve Bangladeş (159) Asya’da en çok etkilenen 
ülkelerdi. Amerika kıtasında fırtınalardan en çok ABD, Meksika (95) ve Haiti (36) etkilenirken, Afrika’da en çok 
etkilenen ülke Madagaskar (56)’dı. Okyanusya’da en çok Avustralya (55) ve Fiji (31), Avrupa’da ise Fransa (27) 
ve Birleşik Krallık (22) etkiyi en çok yaşayan ülkelerdi. 

Fırtınalardan etkilenen insan sayısı, 1960–2019
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Kaynaklar: EM-DAT, ReliefWeb ve IFRC GO

18 Bunlar bölgeye bağlı olarak siklon, kasırga veya tayfun olarak adlandırılabilir.
19 EM-DAT’ın konvektif fırtınalar tanımı dereko, dolu, şimşek/gök gürültülü fırtına, yağmur, hortum, kum/toz fırtınası, kış fırtınası/kar fırtınası, fırtına/
dalgalanma, rüzgar ve şiddetli fırtınaları (daha fazla ayrıntı için bk. Metodoloji) içerir.
20 Tropikal fırtınalar tropikal siklonlar ile ekstratropikal fırtınaları içerir.
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Rüzgar ve yağış da dahil olmak üzere 
tropikal siklonların ortalama yoğunluğu 

muhtemelen artmaya devam edecek. 
Kategori 4 ve 5 tropikal siklonların 

oranının, yüksek deniz seviyelerinin 
daha da şiddetlendirdiği etkilerle 

birlikte artacağı tahmin ediliyor. 
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Muhtemelen fırtına hazırlığı gibi afet riski azaltma çabalarına yönelik yatırımların artmasına bağlı olarak, fır-
tınaların tetiklediği afetlerin sayısı son 30 yılda nispeten sabit kaldı. Bununla birlikte bilim ve veri mevcu-
diyetindeki son gelişmelerle birlikte, kanıtlar 1982-2009 yılları arasında tropikal siklonların yoğunluğunda 
artış olduğunu gösteriyor; bu da küresel olarak daha yoğun tropikal fırtınalar gördüğümüz anlamına geliyor 
(Knutson vd, 2019a; Kossin vd, 2018). Kategori 4 ve 5 siklonların sıkılığı da artmış durumda (bk. Şekil 2.11). 

Tropikal siklonların verdiği hasarın seviyesi, kısmen, bir bölgede ne kadar hızlı veya yavaş hareket ettiklerine 
göre belirlenir: ne kadar yavaş hareket ederlerse, uzun süreli yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle o kadar fazla 
soruna neden olurlar. Biliminsanları bu “yer değiştirme hızının” küresel olarak yavaşladığını, bunun da belirli 
bir fırtına boyunca yerel olarak daha fazla yağmur yağmasına neden olduğunu gözlemliyor (Kossin vd, 2018). 
Ayrıca bazı okyanus havzalarında (örneğin kuzey Pasifik), tropikal fırtına yollarında kuzeye doğru bir kayma 
olduğuna dair kanıtlar var, ki bu da yeni bölgelerin şu anda tropikal siklonların yolunda olduğu anlamına 
geliyor (Kossin vd, 2016; Nakamura vd, 2017).

Tropikal siklonların daha yüksek deniz seviyeleriyle bir araya gelmesi daha yüksek fırtına dalgalanmalarına 
sebep olabilir: Fırtınaların karaya ulaşırken sıklıkla yanında getirdiği ölümcül su duvarları. Örneğin New York 
yakınlarında ana karaya ulaşan Sandy Kasırgası boyunca biliminsanları deniz seviyesindeki yükselmeye bağlı 
olarak fırtına dalgasının normalden 20 cm daha yüksek olduğunu belirlediler. Bu da %11,4 daha fazla insanın 
ve %11,6 daha fazla evin etkilenmesine neden oldu (Leifert, 2015).

Siklonların doğası gereği ılık su alanlarında oluştuğu göz önüne alındığında, belirli alt bölgelerin özellikle 
etkilendiğini söylemek mümkün. Kuzeybatı Pasifik Okyanusu 2015 ile 2016 arasında zirve yapan Kategori 5 
siklonlardan çok sık etkilendi. Amerika kıtası, kuzeydoğu Pasifik’te özellikle de Meksika’da önemli ölçüde artan 
Kategori 4 siklonlardan etkilendi. Okyanusya’da, özellikle Orta Pasifik havzasında Kategori 4 siklonlarda artış 
gözlemledi. Afrika’daki Kategori 4 ve 5 siklonların sayısı son 20 yılda nispeten sabit kaldı. Tarihsel olarak bakıl-
dığında Avrupa Kategori 4 ve 5 siklonlardan nadiren etkilense de, bir Kategori 5 siklonu 2019’un sonlarında 
Azor adalarını ve Portekiz’i vurdu.

Şekil 2.14: Kategori 4 ve 5 tropikal siklonların sayısı, 2000–2019
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Kaynaklar: Ulusal Kasırga Merkezi, Ortak Tayfun Uyarı Sistemi ve NOAA.

Not: Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği: Kategori 4: 209–251 km/s ve Kategori 5: en az 252 km/s.
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Mozambik, 2019. Idai Siklonu özellikle 
yoğun nüfuslu yoksul bölgelerde yaşayan 
ve bu büyüklükte bir afete hazırlıksız olan 
insanları etkiledi. Gayriresmî yerleşimlerde 
yaşayan insanların afetlerden etkilenme 
riski daha yüksek olma eğiliminde. 

© IFRC / Corrie Butler
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KUTU 2.3 / VAKA ÇALIŞMASI  
IDAI VE KENNETH SİKLONLARI – ŞİDDETLİ FIRTINALAR 
YAŞAMLARI VE GEÇİM KAYNAKLARINI ETKLİYOR 

2019’un Mart ve Nisan aylarında, iki tropikal fırtına (Idai ve Kenneth) Afrika’nın batı kıyısını vurdu; Komorlar, 
Madagaskar, Malawi, Mozambik ve Zimbabve’yi etkiledi. 

Kenneth, saatte 220 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarla birlikte, şimdiye kadar Afrika kıtasını vuran en 
güçlü siklon hâline geldi. Bu iki fırtına beraberinde şiddetli yağış, fırtına dalgası ve rüzgar getirerek hâlihazırda 
çatışma, kuraklık, zayıf sağlık sistemi ve gıda güvensizliğinden mustarip olan toplumları etkiledi.21 Evlerde ve 
sağlık tesislerinde zarar ya da tahribata yol açan seller, elektrik kesintileri, önemli ulaşım yolları ile köprülerde 
hasar ve bir kolera salgını görülen etkiler arasındaydı. 

Kenneth daha güçlü bir fırtına olmasına rağmen, Idai nüfusun yoğun olduğu, böylesi büyük bir afete hazırlıklı 
olmayan yoksul alanları vurarak daha fazla can kaybına neden oldu ve daha çok insanı etkiledi (Norton vd, 
2020). Bu arada, düşük ölüm oranı, büyük olasılıkla, insanların daha önce yaşanan travma sonucu uyarılara 
olumlu tepki vermesine ve Idai Siklonu’ndan alınan derse atfedilebilir. 

Bu iki fırtına aynı zamanda mevcut gıda güvensizliğini de ciddi oranda artırdı. Idai Siklonu Mozambik’te 
715.000 hektar ekili alanı tahrip etti. Kenneth Siklonu ise yine Mozambik’te 55.500 hektar alanı etkiledi ve 
küçük toprak sahibi çiftçilerini satacak ya da yaşamlarını idame ettirmelerini sağlayacak hasatlardan etti. 
Hasar gören yollar ve ulaşım altyapısı da dış pazarlara erişimi ciddi şekilde sınırlandırdı, gıda fiyatlarında 
%100’lük artışa neden oldu ve 814.700 insanı ciddi bir gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bıraktı (OCHA, 2019; 
EM-DAT, 2019). 

21 Her iki siklon da 2018–2019’un zayıf sezonunda Mozambik ve Zimbabve’yi etkileyen kuraklıkla ilişkili kronik yetersiz beslenmeden mustarip 
bölgelerde meydana geldi (beş bölge IPC Akut Yetersiz Beslenme Sınıflandırmasında 2. aşamadaydı). Tekrarlayan şiddetli kuraklıklarla karşı karşıya 
kalan ülkelerin, sonuç olarak şiddetli yağmurlar, tropikal fırtınalar ve siklonlardan oldukça etkilendiği gözlemlenmektedir.

Mozambik, 2019. Kenneth Siklonu tüm 
gücünü, Kuzey Mozambik kıyılarının 
hemen dışında yer alan Matemo adasına 
boşalttı.

© IFRC / Matthew Carter
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Şekil 2.15: Kenneth ve Idai Siklonları’nın etkileri 
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Kaynak: OCHA, 2019

Not: Bu haritada gösterilen sınırlar ve isimler ile kullanılan işaretler, BM tarafından resmî bir onay veya kabul anlamına gelmez. Oluşturulma tarihi: 
18 Mart 2019

IPCC tahminleri rüzgarlar ve yağış da dahil olmak üzere tropikal siklonların ortalama yoğunluğunun, Kategori 
4 ve 5 tropikal siklonların oranı gibi, artmaya devam edeceğini gösteriyor (IPCC, 2019a; Knutson vd, 2019). 
IPCC aynı zamanda yükselmekte olan ortalama deniz seviyelerinin, siklonlarla bağlantılı daha yüksek aşırı 
deniz seviyelerine katkıda bulunacağını çok yüksek bir güvenle tahmin ediyor.

Mevcut kıyısal tehlikelerin daha yoğun tropikal siklonlar, fırtına dalgalanmaları ve bunlarla bağlantılı olarak 
yağış oranlarındaki artışla şiddetleneceğine dair orta düzeyde güven sözkonusu. Şiddetli dalgalar ve fırtına 
dalgalanmalarının özellikle Güney Okyanusu’nda, tropik doğru Pasifik ve Baltık Denizi’nde artacağı, Kuzey 
Atlantik ve Akdeniz’de ise azalabileceği öngörülüyor (GDFL, tarihsiz; IPCC, 2019a). 

Yıllık kıyısal sel hasarının da aynı şekilde artması bekleniyor; mercan resifleri ile çevrili olan mercan adaları 
ile düşük rakımlı Arktik lokasyonlardaki toplumlar özellikle etkilenecek (IPCC, 2019a). IPCC’nin özellikle altını 
çizdiği bir nokta var: “Tarihsel olarak nadir (yakın geçmişte yüzyılda bir) görülen aşırı deniz seviyesi olaylarının 
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2050 itibariyle pek çok lokasyonda, özellikle de tropikal bölgelerde sık sık (en azında yılda bir kez) meydana 
geleceği öngörülüyor” (IPCC, 2019a). 

Şekil 2.16: Kategori 4 ve 5 fırtınalarda öngörülen artış 
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Kaynak: Knuston vd, 2015

Notlar: 2°C’lik küresel bir insan kaynaklı (antropojenik) ısınma için tropikal siklon (TC) projeksiyonlarının özeti. Her bir havza ve yerküre için gösterilenler 
TC frekansı, kategori 4-5 TC frekansı, TC yoğunluğu ve TC fırtınaya yakın yağmur oranındaki tahmini yüzde değişiklikleri için medyan ve yüzdelik 
aralıklardır. TC frekansı için yayınlanan tahminler arasında 5. – 95. yüzdelik aralık gösterilmektedir. Kategori 4–5, TC frekansı, TC yoğunluğu ve TC 
fırtınaya yakın yağmur oranları için 10. – 90. yüzdelik aralık gösterilmektedir. Birleşik TC ve Kategori 4–5 frekans grafiği ile birleşik TC yoğunluğu ve TC 
yağmur oranı grafiği için farklı dikey eksen ölçeklerini karşılaştırın.

Bu değişikliklerin milyonlarca insanları etkilemesi muhtemel. Bilim insanları şu anda yaklaşık 190 milyon 
insanın düşük bir emisyon senaryosunda 2100 yılı için öngörülen yüksek gelgit hatlarının altındaki alanı işgal 
ettiğini tahmin ediyor (Kulp ve Strauss, 2019). Yüksek emisyon senaryosunda ise bu sayı 2050 itibariyle 340 
milyon, yüzyılın sonunda ise 630 milyona yaklaşabilir (Kulp ve Strauss, 2019).
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Şekil 2.17: RCP4.5’e göre, 2050 yılı itibariyle küresel olarak yüksek gelgitlere maruz kalacak karadaki insan sayısı
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Kaynak: Kulp ve Strauss, 2019

Notlar: Bu, 2100 yılında öngörülen ortalama yüksek su seviyesinin altındaki  
karada yaşayan mevcut nüfusa dayanmaktadır. Orta seviyeli bir karbon emisyonu (RCP4.5) ve nispeten sabit Antarktik buz örtüsü (deniz seviyesi modeli 
K14) senaryosu esas kabul edilir. Tahminler ise kıyısal dijital yükseklik modeline dayalıdır. 

Bahamalar, 2019. Dorian Kasırgası (Kategori 
5 tropikal siklon) geniş çapta sellere neden 
oldu. Rüzgar ve yağışlar da dahil olmak üzere 
tropikal siklonların ortalama yoğunluğu ile 
Kategori 4 ve 5 tropikal siklonların oranı 
artmaya devam edecek gibi görünüyor (IPCC).

© Bahamalar Kızılhaçı / Robyn-Ryann Barnett
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2.4.4 Orman yangınları: Artan sıcaklık ve tahribat 
Orman yangınları ölüm, yaralanma, bina tahribatı, mal kaybı, besi hayvanları ile diğer hayvanların ölümü 
açısından doğrudan fiziksel etkilere sahiptir. Orman yangınları gözleri ve ciğerleri etkileyen, mevcut sağlık 
sorunlarını kötüleştiren ve yeni sorunlar yaratan havadaki ince parçacık madde kirliliği nedeniyle büyük sağlık 
etkilerine neden olabilir. Aynı zamanda büyük bir travma yarattıkları için zihinsel sağlık üzerinde de etkileri 
olabilir. Orman temelli ekosistemlerin tahrip olması ve nehirler, göller, hatta mercan resifleri de dahil olmak 
üzere diğer ekosistemlerin kirlenmesi nedeniyle biyolojik çeşitlilik üzerinde devam eden etkileri var. Orman 
yangınları ayrıca sera gazı emisyonlarına da katkıda bulunuyor; sadece ağaçlar yandığını için değil, normal 
şartlarda “iklim geribesleme döngüsü” yaratarak karbondioksit tüketmeye devam edecek olan ağaçları da 
ortadan kaldırıyor (UNEP, 2020). 

2019 yılında, dünya çapında 14.569 insan orman yangınlarından etkilendi. Bu insanların yarısından fazlası 
(9.510) Avustralya’daydı. Başta Avustralya (19,7 milyon hektar), Rusya (17 milyon hektar) ve Amazon havzası 
(1,3 milyon hektar) olmak üzere toplamda 382.600 km2 (Japonya’nın büyüklüğüne eşit) yandı. Bununla birlikte 
Brezilya ve Rusya’da orman yangınları çoğunlukla eksik rapor edilen ya da resmî raporlarda gözden kaçırılan 
dışlanmış nüfusları etkiliyor. Örneğin Brezilya’da yerel organizasyonlar orman yangınlarının Amazon içindeki 
148 yerli toprağını etkilediğini tahmin ediyor. Amazon 306.000 yerliye ev sahipliği yapıyor ancak hiçbiri resmî 
raporlara ya da EM-DAT’a “etkilenen topluluklar” olarak kaydedilmiyor (The Atlantic, 2019; Correa vd, 2019). 

Son on yılda, 75 şiddetli orman yangını meydana geldi; en yüksek sayı Amerika kıtasındaydı (37); bunu Avrupa 
(12) ve Okyanusya (11) takip etti. ABD, orman yangınlarıyla bağlantılı 24 önemli afetle en çok etkilenen ülkeydi. 
Bu afetlerden 300.342 kişi etkilendi, 198 kişi ise hayatını kaybetti. Asya’da, Endonezya’yı sadece bir orman yangını 
vurdu, ancak bu yangın tek başına 409.664 insanı etkiledi ve Sumatra adasında 19 kişinin ölümüne neden oldu. 

Şekil 2.18: Orman yangınlarından etkilenen insan sayısı, 1960–2019
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Kaynaklar: EM-DAT, ReliefWeb ve IFRC GO
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Şekil 2.19: 1960’lardan beri bölgelere göre orman yangınlarının sıklığı 
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Şekil 2.21 En ölümcül 5 orman yangını, 1960–2019

Kaynak: EM-DAT, ReliefWeb ve IFRC GO

Not: 1960’tan beri IFRC tarafından afet olarak bildirilen orman yangınlarının toplamı.

Kaynaklar: EM-DAT, ReliefWeb ve IFRC GO
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1960’lardan bu yana, Amerika kıtası orman yangını ile bağlantılı 105 afet ile en çok etkilenen bölge oldu. 
ABD en çok etkilenen ülkeydi (65); onu Avustralya (24), Kanada (17), İspanya (10) ve Rusya (10) takip etti. 1994 
yılında Endonezya’da 5 milyon hektarın yanması ve Sumatra, Kalimantan adaları ile komşu ülke Malezya’yı 
dumana boğması 3 milyon insanı etkiledi (Paton vd, 2014).

Orman yangınlarının sayısı zaman içinde arttı. 1980’lerde orman yangınlarıyla bağlantılı 24 afet rapor edildi; 
bu sayı 1990’larda önemli ölçüde artarak 64’e yükseldi. 2000-2009 arasında ise afet sayısı 74 oldu. 

Zaman geçtikçe, durum daha da kötüye gidecek gibi gözüküyor. Bilim insanları 2ºC daha sıcak bir dün-
yada, aynı yoğunluktaki yangın riskinin 1990’lardakinden en az dört kat daha fazla olacağını tahmin ediyor. 
Bu, muhtemelen eksik bir tahmin. Amerika kıtası, Avrupa (özellikle Akdeniz çevresi), Afrika (özellikle Güney 
Afrika’daki ülkeler) ve Asya (özellikle Orta Asya) da dahil olmak üzere, pek çok bölgenin orman yangınlarına 
karşı giderek daha savunmasız hâle gelmesi ve bundan etkilenmesi bekleniyor (IPCC, 2019b). Çin’de mera 
yangınları ekonomik gelişme ve nüfus artışına bağlı olarak daha büyük bir risk hâline gelirken kuraklık, pirinç 
tarlalarının drenajı ve palm yağı plantasyonlarının artışı Asya’nın tropikal bölgelerindeki turbalık alan yangını 
riskini artırıyor. Kuraklık, Amerika kıtasındaki artan orman yangını aktivitesiyle bağlantılı ve insan kaynaklı ısın-
manın, özellikle Kanada’da artan orman yangınlarına katkıda bulunduğu tespit edilmiş durumda (IPCC, 2018).

Avustralya, 2019. Aşırı sıcaklıklar, kuru koşullar 
ve rüzgarlar bir araya gelince beş eyalette 
yüzlerce orman yangınının çıkmasına ya da 
şiddetlenmesine neden oldu. Avustralya’nın 
2019-2020 orman yangını sezonu, 15.000’den 
fazla orman yangınıyla ulusal kayıtlardaki en yıkıcı 
sezondu.

© Avustralya Savunma Bakanlığı 
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KUTU 2.4: 2019–2020 AVUSTRALYA’DAKİ YANGINLAR 

Yıllar süren uzun süreli kuraklık ve (rekor sıcaklıklar ve yoğun fırtına aktivitesi ile) aşırı sıcak bir yaz mevsiminin 
ardından, Avustralya’nın 2019-2020 orman yangını sezonu, ulusal kayıtlardaki en yıkıcı dönemdi.

Ülkeyi etkisi altına alan 15.000’den fazla orman yangını Temmuz 2019’da Queensland ve Yeni Güney Galler’in 
kuzeyinde başlayarak Kasım’da tüm eyalet ve topraklara yayıldı. Meteoroloji Ofisi, Doğu Avustralya’nın bazı 
bölgelerinde yangın sezonunun 1950’lerden bu yana neredeyse dört ay uzadığını ortaya koydu ve bu 
değişikliği büyük ölçüde iklim değişikliğine atfetti (Hannam vd, 2020).

Sezon Mart 2020’de nihayet sona erdiğinde, orman yangınları yüzünden ülkenin yaklaşık 19,4 milyon hektarı 
(47,9 milyon dönüm) yanmıştı (Huf ve Mclean, 2020); bu Avusturya’nın iki katından daha büyük bir alan.

Yangınlar 3.094 evi ve 7.000 ek binayı tahrip etti; binlercesinde hasara neden oldu (Australian Broadcasting 
Corporation, 2020a Richards ve Brew, 2020). 34 insan ve bir milyardan fazla hayvan hayatını kaybetti. 
11,3 milyon Avustralyalının ise dumandan olumsuz şekilde etkilendiği tahmin ediliyor (2020, Australian 
Broadcasting Corporation, 2020b Richards ve Brew). Orman yangınlarının maliyeti çok büyük oldu. doğrudan 
etkilere bağlı olarak 1,3 milyar ABD doları (yaklaşık 1,2 milyar İsviçre frangı); toplam etkilerde ise 2,4 milyar 
ABD doları (2,3 milyar İsviçre frangı) (CDP, 2019).

Biliminsanları iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarının daha olası ve yoğun hâle geldiği sonucuna vardı. 
Bir yangının yoğunluğunu gösteren bir derecelendirme olan Fire Weather Index’i incelediler ve o yangın 
sezonu boyunca gözlenen kadar yüksek bir endeks skoru olasılığının insanların sebep olduğu iklim değişikliği 
yüzünden 1990’lardan bu yana en az %30 arttığını belirttiler (van Oldenborgh vd, 2020). 

Avustralya Kızılhaçı personeli ve gönüllülerden oluşan 1.965 kişilik bir ekip, bağışta bulunan ve zaman ayıran 
cömert topluluk üyelerinin desteği sayesinde kriz sırasında 47.000’den fazla kişiye yardım sağladı.

Orman yangınlarının uzun vadeli zihinsel ve psikososyal etkileri ile uzun vadeli iyileşme desteğine duyulan 
ihtiyacı vurgulayan boylamsal araştırmalarla geliştirilen Avustralya Kızılhaçı müdahalesi, etkilenen kişi ve 
toplumların psikososyal iyileşmesine yardımcı olmaya, toplum liderliğindeki iyileşmeyi desteklemeye ve 
savunmaya odaklandı. Bu, geleceğin karşılanmamış toplum gereksinimleri için bir ödenek de dahil olmak 
üzere acil, orta ve uzun vadeli zaman dilimlerinde beklenen desteğin ve kurtarma ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yardımcı olmak için doğrudan nakit hibe sağlamayı içeriyordu. 30 kişilik güçlü Avustralya Kızılhaçı kurtarma 
ekibi (Mayıs 2020 itibariyle) bünyesinde yerli kurtarma görevlilerini de barındırıyor; ekip orman yangınından 
etkilenen toplumlarda faaliyet gösteriyor. 



80      |      Dünya Afet Raporu 2020

2.4.5 Kuraklık: Ardışık etkiler
2019 yılında kuralıkla bağlantılı 8 afet, 16 ülkeyi ve 48 milyon insanı etkiledi. Son on yılda kuralıkların tetikledi-
ği 106 afet 66 ülkeyi ve yaklaşık 690.2 milyon insanı etkiledi (EM-DAT). 2010-2011 arasında Somali, Etiyopya, 
Kenya ve Cibuti’nin bazı bölgelerini son on yılın en ölümcül kuraklığı vurdu. EM-DAT 20.000 doğrudan ölüm 
raporlarken, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Kıtlık Erken Uyarı Sistemleri Ağı (FEWS NET) araştırması çok daha 
yüksek bir rakam ortaya koydu ve güney ve orta Somali’de 258.000 ölümün kuraklığa atfedilebileceğini işaret 
etti (FAO vd, 2013). Toplamda 22 milyon insan bu durumdan etkilendi. 

1960’lardan bu yana, 117 ülkede kuraklıkların neden olduğu toplam 426 afet 2 milyondan fazla insanın ölü-
müne neden oldu ve her yıl ortalama 46 milyon kişiyi etkiledi. 

IPCC kuraklıkların sıklığının ve yoğunluğunun özellikle Afrika (Güney Afrika) ve Avrupa’da (Akdeniz bölgesi) 
artmaya devam edeceğini öngörüyor. Nüfusta ve gelirde orta ölçekli büyüme ile eşitsizlikte kademeli bir 
azalmanın olduğu, bununla birlikte üretim, tüketim ve teknolojik ilerlemelerdeki eğilimlerin süreklilik arz ettiği 
bir iklim senaryosu kullanarak şunu belirtiyor: “Su stresine, kuraklık yoğunluğuna ve habitat bozunumuna 
karşı kırılgan olan kurak alan nüfusunun 2050 yılı itibariyle 1.5°C’lik ısınmada 178 milyon insana ulaşacağı 
öngörülüyor. Bu sayı 3°C’lik ısınmada 220 milyon insana, 3°C’lik ısınmada ise 227 milyon insana çıkıyor” (IPCC, 
2019b).

Kuraklıktan etkilenen insanların ve toplumların gıda ve su güvenliği gibi bağlantılı zorluklarla, besi hayvanları-
nın ölmesi gibi geçim kaynaklarına yönelik tehditler, kolera ve sıtma gibi sağlık riskleriyle karşılaşması bekle-
nebilir. Kuraklık aynı zamanda orman yangını riskinin artmasına ve çevrenin bununla bağlantılı olarak hasar 
görmesine neden olabilir, ayrıca karbon emisyonlarında artışa da yol açabilir (IPCC, 2012). 

Şekil 2.22: Kuraklıklardan etkilenen insan sayısı, 1960–2019
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Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, ReliefWeb ve IFRC GO
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Şekil 2.23: Kuraklık riski tahminleri, 2050

SSP3 senaryosuna göre, 2050’lerde kuraklığa maruz kalacak mutlak nüfus 
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İnsan sayısı (bin)

Kaynak: INFORM

Notlar: Genişletilmiş INFORM Risk Endeksi öngörülen iklim değişikliği için nehir sellerini ve fırtına dalgalanmalarını aşağıdaki şekilde dikkate alır:

1. İklimle ilgili tehlikelerin artmasına bağlı olarak maruziyet – iklimle ilgili tehlikelerin projeksiyonlarını ekleyerek

2. Tehlikenin ve maruziyetin artmasına bağlı olarak risk – gelecek nüfusların öngörülerini ekleyerek 

SSP’ler “Ortak Sosyoekonomik Patikalar”dır; IPCC tarafından demografik ve ekonomik eğilimlere dayalı farklı gelecek senaryolarını modellemek için 
kullanılırlar.

SSP3, hafifletme ve uyum için (yavaş gelişim kaydedilmesi, eşitsizliklerde ısrar edilmesi, rekabet gücü yüksek ve bölgeselleşmiş arazi ve enerji politikalarının 
devam ettirilmesi gibi) büyük zorluklar içeren bir senaryodur. 
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Zambiya, 2019. Zambiya’da yağmurlar 
gecikince yerel bir baraj kurudu; iki ay sonra 
barajın suyla dolacağına dair hiçbir işaret 
yoktu. IPCC, özellikle Afrika ve Avrupa’da 
kuraklıkların sıklığının ve yoğunluğunun 
artacağını öngörüyor.

© IFRC / Hugo Nijentap
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2.5 AFETLERİN ŞİMDİ VE 
GELECEKTE MİLYONLARCA İNSANA 
ETKİLERİ

Su ve gıda kalitesi ile 
tedarikinde 

azalma 

Gelir ve mal kaybı 

Yerinden 
olma

Can kaybı

İnsan sağlığına 
yönelik zararlar

Afetlerin çoklu etkileri olabilir: ölüm, yaralanma ve sağlık etkileri, yerinden olma, ev ve mallara yönelik za-
rarlar, besi hayvanlarının ölümü, gıda güvensizliği, geçim kaynaklarının bozulması ve daha fazlası. 2019’da 
meydana gelen doğal tehlikelerin tetiklediği 308 afet 128 ülkede yaklaşık 97,6 milyon insanı etkiledi, 24.396 
can kaybına neden oldu. 

2.5.1 En ölümcül afetler 
Afetlerden kaynaklanan ölümleri takip etmek göründüğü kadar basit değildir. Bazı insanlar doğrudan afet 
esnasında hayatını kaybedebilir, örneğin sele kapılıp boğulabilir. Bazıları ise hastanede meydana gelen bir 
elektrik kesintisinden etkilenebilir ya da orman yangının dumanını soluğu için uzun süreli sağlık etkilerine 
maruz kalabilir. Afetler gıda güvenliğine zarar verebilir ya da belli bir süreliğine sağlık hizmetlerine erişimi 
kısıtlayabilir ki bu aynı zamanda ölüm oranlarını artıran bir etkendir. EM-DAT ölüm istatistikleri büyük oranda 
doğrudan ölümlere odaklanır, dolayısıyla afetlerin ölüm oranı üzerindeki önemli ikincil etkilerine dair düşük 
tahminler içerir. 
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2019 yılında doğal tehlikelerin tetiklediği afetler 24.000’den fazla insanın ölümüne sebep oldu; bu insanların 
9.000’den fazlası iklim ve hava ile bağlantılı afetler yüzünden hayatını kaybetti. Salgın hastalıkların doğal teh-
likelerin en ölümcülü olduğu kanıtlanmış durumda. Toplam 15.080 kişi hayatını salgın hastalıklar yüzünden 
kaybederken; sıcak hava dalgaları 3.738, fırtınalar 2.806, (en yaygın afet türü olmasına rağmen) seller 1.586 
kişinin ölümüne sebep oldu. 

2019 yılında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki (DRC) kızamık ve ebola virüsü salgınlarıyla sarsıldı. Kıza-
mık salgınında 310.000 kişinin enfekte olurken, 6,045 kişi hayatını kaybetti (WHO, 2020). Ebola22 ise ülkenin 
doğusunda 3.395 kişinin enfekte olmasına ve 2.235 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu (WHO, 2020). 

Hastalıkla bağlantılı olmayan afetler arasında, Avrupa’da 8 ülkeyi etkileyen sıcak hava dalgaları en ölümcül 
olanıydı ve toplamda 3.400’den fazla kişinin ölümüne neden oldu; onu Madagaskar, Mozambik ve Zimbab-
ve’de 1.294 kişinin ölümüne yol açan Idai Siklonu izledi.

Şekil 2.24: 2019’daki en ölümcül afetler
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Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Public Health England, ReliefWeb ve IFRC GO 
Not: Harita, 2019 yılı için iklim ve hava ile bağlantılı, biyolojik ve jeofiziksel en ölümcül beş afeti gösteriyor; her afette ölen insan sayısını veriyor.

22 2018’den 2020’ye kadar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ebola salgını 3.476 kişiye bulaştı; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’da 
2.998 kişinin ölümüne neden oldu. 
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Şekil 2.25: Afet türüne göre toplam ölüm sayısı, 1960’lar – 2010’lar

Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET ve Public Health England, ReliefWeb ve IFRC GO
Not: Grafikte barlar doğrusal olmayan bir ölçek kullanır.
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Şekil 2.25: Afet türüne göre toplam ölüm sayısı, 1960’lar – 2010’lar
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Şekil 2.26: Afet türüne göre toplam ölüm sayısı, 2019

Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET ve Public Health England, ReliefWeb ve IFRC GO

Not: Her on yılda gerçekleşen her bir tehlikeye bağlı ölüm sayısını gösteren tam tablo için “Ekler” bölümündeki veri tablolarına bakınız.
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2010’lar2000’ler1990’lar1980’ler1970’ler1960’lar
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Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET ve Public Health England, ReliefWeb ve IFRC GO

Şekil 2.27: Afet grubuna göre ölüm sayıları, 1960›lar - 2010›lar
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Son on yılda, 740.000 insan doğal tehlikelerin tetiklediği afetler yüzünden hayatını kaybederken, 410.000’den 
fazla insan iklim ve hava ila bağlantılı afetler yüzünden can verdi. En fazla can kaybı depremler (267.663 
kişi) ve kuraklık yüzünden (258.000 kişi - kuraklık, çatışma ve kıtlığın kesişmesi sonucu Somali’de)23 yaşandı. 
Bunu aşırı sıcaklık olayları (75.218) – çoğunlukla sıcak hava dalgaları – ve bulaşıcı salgın hastalıklar takip etti 
(51,950).24

1960’lardan bu yana, sel ve fırtınaların neden olduğu ölümler azaldı, aşırı sıcaklık olayları, salgın hastalıklar 
ve heyelanlar ile bağlantılı ölümlerde ise artış görüldü. Örneğin 1960’larda sıcak ve soğuk hava dalgalarına 
bağlı olarak 1.127 ölüm kaydedilirken, 2000’lerde kayıt altına alınan 90.000’den fazla ölüm vardı. 

2010 yılında Somali’de (gıda güvenliği ve insani yardım erişimini etkileyen) kuraklık ve çatışmanın birleşiminin 
tetiklediği kıtlık eğilimi tersine çevirene kadar, kuraklıkla bağlantılı ölümlerde azalma görüldü. Genel olarak 
afetler yüzünden hayatını kaybeden insanların sayısı, özellikle de iklim ve hava kaynaklı tehlikelerle bağlantılı 
olanlar, önemli ölçüde azaldı. Genel ölüm sayısı 1960’larda 1,75 milyonken, son on yılda 0,75 milyonun altına 
düştü. Afet sayısının 1960’lardan bu yana yaklaşık altı kat arttığı ve aynı zamanda dünya nüfusunun ciddi 
oranda büyüme gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, bu son derece önemli bir bilgidir. 

Bu durum pek çok etkene atfedilebilir ancak afet riski azaltımı, iklim uyumu, yoksulluğun azaltılması ve diğer 
önemli girişimlere yönelik çabaların işe yaradığını gösteriyor gibi gözüküyor. Gelecekte, iklim krizinin özellikle 
sağlık faktörleriyle bağlantılı olarak fazladan ölüme yol açacağı öngörülüyor. DSÖ, 2030 ile 2050 yılları arasında 
kötü beslenme, sıtma, ishal ve sıcak stresi ile ilişkili olarak iklim değişikliğine bağlı 250.000 fazladan ölüm tahmin 
ediyor (Rettner, 2018). Buna fırtına, sel veya diğer aşırı olaylar nedeniyle meydana gelen ölümler dahil değil.

2.5.2 Afetlerden etkilenen insanlar 
EM-DAT insanların, “acil bir durum süreci boyunca acil yardım; yani hayatta kalmak için elzem olan yiyecek, 
su, barınma, temizlik ve acil tıbbi destek gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını” gerektiren afetlerden etkilene-
ceklerini düşünüyor. Bu nedenle bu, yalnızca bir gün için bile olsa yerinden edilmiş insanları, aynı zamanda 
evlerini kaybeden veya hayat değiştiren yaralanmalara maruz kalan kişileri de kapsıyor.

Ancak pratikte, insanların belirli bir afetten nasıl etkilendiğinin değerlendirilmesi zaman içinde ve ülkeler 
arasında farklılık gösterir, bu nedenle sayıları karşılaştırmak zordur. Örneğin, çatışma ve kuraklık gibi örtüşen 
tehditlerin gıda güvensizliğine yol açtığı durumlarda, nedensellik yanıltıcıdır. Benzer şekilde, kuraklık gıda 
fiyatlarında herkesi etkileyen bir artışa yol açtığında, kimin etkilendiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu belirle-
mek zor olabilir.

EM-DAT ve ek kaynaklara göre 2019 yılında afetlerden etkilenen toplam insan sayısı 97,6 milyona ulaştı. En 
fazla insanı 48 milyonla kuraklık etkiledi; fırtınalar 32 milyon, seller ise 14 milyon insan üzerinde etki bıraktı. 
Bulaşıcı salgın hastalıklarda da 1,8 milyon insanla büyük bir etki sözkonusuydu. 

23 Bu veriler analiz ve raporlamadaki potansiyel gecikmeden dolayı EM-DAT’da görünmüyor ancak bu noktada birden fazla faktörün dahil olduğu 
durumlarda ölümlere yapılacak atıfların zor olduğunu da göz önünde bulundurmak gerek.
24 Sınırlı veri, yetersiz veya geç raporlama nedeniyle veya atıfta bulunmanın zor olduğu durumlarda EM-DAT’da yer almayan olaylar buna dahil 
değildir. Bununla birlikte, bazı açık ve büyük düzensizliklerin tespit edildiği yerlerde, EM-DAT’ı ek kaynaklarla tamamladık. Örneğin, 2011–2012 yılında 
Somali’de yaşanan kuraklık EM-DAT’taki çarpıcı eksiklerden biridir ve FAO/FEWS NET rakamlarına göre eklenmiştir. 
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2019’da Asya’da 75 milyon, Afrika’da 20 milyon, Amerika kıtasında 1 milyon kişi afetlerden etkilendi. 2019’daki 
tüm afetler içinde en çok insanı Fani Siklonu etkiledi; Hindistan ve Bangladeş’in bazı bölgelerinde 20 milyon-
dan fazla insan bu afetten etkilendi. Bunu Afganistan ve DPRK’daki kuraklıklar ile İran’daki seller takip etti. En 
çok insanı etkileyen on afetin tümü iklim ve hava ile bağlantılıydı. 

Şekil 2.28: 2019›da en çok insanı etkileyen 10 felaket25
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Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Dartmouth Flood Observatory, ReliefWeb ve IFRC GO

Not: Doğu ve Güney Afrika’daki kuraklık 12 ülkeyi etkiledi: Angola, Botswana, DRC, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibya, Güney Afrika, 
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Zambiya, Zimbabve.

25 Salgın hastalıklar söz konusu olduğunda, vaka ve ölümler sistematik olarak toplanabilir veya derlenebilirken, etkilenen insan sayısı için aynı 
şeyin geçerli olmadığını unutmamak gerekir.
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Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Dartmouth Flood Observatory, ReliefWeb ve IFRC GO

Şekil 2.29: 2019’da afetlerden etkilenen ve hayatını kaybeden insan sayısı
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Son on yılda, yılda ortalama 175 milyon insan olmak üzere, toplamda yaklaşık 1,8 milyar insan afetlerden 
etkilendi. Bunların içinde, her yıl ortalama 170 milyon insan iklimsel afetlerden etkilendi.

1960’lardan bu yana, afetlerden etkilenen insan sayısı her yıl önemli ölçüde artış gösterdi. Bu sayı 1960’ta 
yıllık 2,8 milyonken (on yılda 200 milyon), 2002’de 659,3 milyona (on yılda 2,3 milyardan fazla) yükseldi. Ra-
kamlar daha sonra 2019’da 97,6 milyon kişiye düştü (2015 yılında 429,7 milyonluk zirve ile son on yılda etki-
lenen yaklaşık 1,8 milyar kişi arasında). 

Sel, kuraklık ve fırtınalar, 1960’lardan bu yana afetlerden etkilenen insanların %95.5’ini oluşturuyor. 

2.5.3 Afetler ve iklim değişikliğine bağlı yer 
değiştirmeler 
Afetler her yıl milyonlarca insanı yerinden ediyor. Afetler nedeniyle yer değiştirme ülkelere, toplumlara ve 
farklı tehlikelerin kapsamına göre (ani ya da yavaş bağlangıçlı, havayla bağlantılı ya da jeofiziksel) değişiklik 
gösterebilir. Yerinden edilen insanlar tahliye merkezlerine, geçici yerleşimlere, kamplara ve toplu barınma 
alanlarına ya da akrabalarının evlerine ve ev sahipliği yapan toplulukların yanına sığınabilir. Yer değiştirme 
kısa süreli tahliye (muhtemelen birkaç saatliğine ya da birkaç günlüğüne) ya da daha uzun süreli yer değiş-
tirme şeklini alabilir.26 Kentsel ve kırsal yerleşimlerde, ulusal sınırlar içinde (ülke içinde yerinden edilme) veya 
sınırların ötesinde gerçekleşebilir. Afet nedeniyle yer değiştirme çeşitlilik göstermekle birlikte, büyük bir ço-
ğunluğu ulusal sınırlar içinde ve havayla bağlantılı tehlikelerle ilişkili olarak gerçekleşiyor.27 

Yer değiştirme her zaman tamamen olumsuz olmuyor. Hareketlilik (daha büyük eylem kapasitesini işaret 
eden daha olumlu bir çerçeve) hanelerin hem ani hem de yavaş başlangıçlı afetler kapsamında refahları için 
aktif hâle gelebilecekleri bir başa çıkma stratejisidir. Tam tersine, hareketlilik eksikliği bir kırılganlık faktörü 
olabiliyor (bk. Bölüm 3). Hareketlilik pek çok topluluğun (örneğin göçebe çobanların) doğal döngülere uyum 
sağlamasına ve geçim kaynaklarını çeşitlendirmesine yardımcı olurken, aynı zamanda toprağı ve diğer eko-
sistemleri aşırı sömürüye karşı koruyor. 

Mevcut veriler de her yıl ortalama 22 milyondan fazla insanın afetler yüzünden yerinden olduğunu, 5,1 mil-
yon insanın ise afetlerle bağlantılı olarak uzun ya da belirsiz bir süreliğine yer değiştirmek zorunda kaldığını 
gösteriyor (IDMC, 2019). 

2019 yılında yaklaşık 25 milyon insan afetler nedeniyle yerinden oldu. Bu insanların yaklaşık 24 milyonu iklim 
ve havayla bağlantılı olaylar yüzünden bunu yaşadı. En çok yer değiştirmeye neden olan afetler sırasıyla sel 
ve fırtınalardı. 

26 Uzun süreli yer değiştirmeler, geri dönmenin veya diğer kalıcı çözümlerin önündeki yasal veya fiziksel engellerin olduğu yerlerde meydana gelme 
eğilimindedir. Örneğin, tekrarlayan risklere ve “kırmızı bölge” veya “yerleşim için tavsiye edilmeyen bölge” bildirimlerine bağlı engeller ya da nehir kıyısı 
erozyonu nedeniyle kalıcı toprak kaybı gibi fiziksel engeller. 
27 2019’da, tüm afetlere bağlı yer değiştirmelerinin yaklaşık % 96’sı hava ile ilişkiliydi (IDMC, 2019).
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Şekil 2.30: Doğal tehlikeler tarafından tetiklenen afetlerden etkilenen toplam insan sayısı, 1960’lar–2010’lar
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Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Dartmouth Flood Observatory, ReliefWeb ve IFRC GO
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Şekil 2.31: Türlere göre, doğal tehlikeler tarafından tetiklenen afetlerden etkilenen toplam insan 
sayısı, 1960’lar–2010’lar
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Malawi, 2019. 11 yaşındaki Gift Amos, doğduğu 
kasaba sel nedeniyle tamamen yok olduğu 
için Mwalija’da bir kampta yaşıyor. Her yıl 22 
milyondan fazla insan afetler yüzünden yerinden 
oluyor ve 5,1 milyon insan afetlerle bağlantılı 
olarak uzun süreliğine yer değiştirmek zorunda 
kalıyor.

© Finlandiya Kızılhaçı / Saara Mansikkamäki
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Şekil 2.32: Tehlikeye göre afetlerle bağlantılı yeni yer değiştirmelerin payı, 2019

Aşırı
sıcaklıklar

uraklıklar rman
Yangınları 

Depremler Seller ırtınalar

40.3% 2.1% 1.1% 0.1%3.7%52.4%

Kaynak: IDMC

Not: Heyelanlar (yer değiştirmelerin % 0,6’sı) sellere dahil edilmiştir. 

Dünya Bankasının öngörüsüne göre, “Kötümser referans senaryosu dahilinde Sahra Altı Afrika, Güney Asya 
ve Latin Amerika’daki 143 milyondan fazla insan (nüfusun yaklaşık %2,8’si) 2050 yılına kadar kendi ülkeleri 
içerisinde yer değiştirmek zorunda kalabilir.” (Dünya Bankası, 2018).

2.5.4 Afetlerin ve iklim değişikliğinin sağlık etkileri 
İklim değişikliği ve afetlerin insan sağlığı üzerinde çeşitli etkileri olabilir. Sıcaklıklardaki artışlar ve aşırı hava ya 
da iklim olaylarının meydana gelmesi insan hayatına çok ciddi zarar verebilir; ayrıca anksiyete ve diğer psiko-
lojik sorunlara yol açabilir. Afetler, etkilenen insanlarda kronik sağlık sorunlarının kötüye gitmesine katkıda 
bulunabilir; yüksek sıcaklıklar solunum rahatsızlıkları, bazı diyabet türleri, böbrek hastalıkları ve kardiovaskü-
ler hastalıklar gibi önceden var olan sağlık sorunlarını uzun döneme yayılacak şekilde şiddetlendirebilir. 2019 
Lancet Countdown raporu “ishalli hastalıkların çoğuna neden olan Vibrio bakterisi için iklimsel olarak uygun 
gün sayısının son 30 yılda küresel olarak ikiye katlandığını” söylüyor (Watts vd, 2019). 

Hava ve su kalitesindeki bozulmadan biyoçeşitlilik ve arazi kullanım paternlerindeki değişimlere kadar, afetle-
rin ve iklim değişikliğinin olası dolaylı fiziksel sağlık sonuçlarına dair pek çok örnek var. Gıda ve tarım sistem-
lerinde meydana gelen afetlerle bağlantılı aksamalar yetersiz beslenme ve bununla ilişki hastalıklarda artışa 
neden olabilir. Su tedarik sistemlerinde afetlerden sonra oluşan hasarlar sağlığa zararlı koşullara neden 
olarak kolera gibi su kaynaklı salgın hastalıklara yol açabilir. Yer değiştirme, düşük kaliteli barınaklar ile toplu 
barınaklar zatürre ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasına katkıda bulunabilir. Afetler, örneğin 
hizmet sağlamak için gerekli olan elektrik ve suyu kesilmesine yol açıp insanların erişimini azaltarak sağlık 
sistemlerini de etkiler. 2017’de Porto Riko’da meydana gelen Maria Kasırgası doğrudan 64 kişinin hayatına 
mal olurken, sonraki aylarda sağlık sistemindeki kasırgaya atfedilebilen boşluklar nedeniyle binden fazla kişi 
daha hayatını kaybetti (Shuman, 2010).

Afetler mahsul ve balıkçılık verimini, nüfusun beslenmesini, göçü, çatışmayı, sağlık sisteminin esnekliğini etkileye-
rek sağlığın sosyal, ekonomik ve çevresel belirleyicilerine de tesir ediyor. Beslenmeyle bağlantılı etkenler dünya 
çapında beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinin üçte birinden fazlasına katkıda bulunur ve zatürre, ishal, sıtma gibi 
bulaşıcı hastalıkların neden olduğu çocuk ölümlerinde önde gelen bir risk faktörüdür (OECD, 2018).
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İklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıklar üzerinde de etkisi olabilir. 

Yükselen sıcaklıklar, artan seller ve kuraklık; bunların hepsi hastalıkların bulaşma ekolojisini etkiler. Daha 
sıcak havalarda daha aktif olabilecek, (sivrisinek kaynaklılar gibi) vektörle bulaşan hastalıkların coğrafi dağılı-
mında bir değişiklik görmemiz muhtemel. Uzun süreli kurak mevsimlerde, depolarda su toplama ve tutma 
gibi diğer hayvanları yaklaştıran beşeri davranışlar, bazı sivrisinek türleri için üreme koşulları yaratıyor (Gould 
ve Higgs, 2009, Shuman, 2010). DSÖ’nün tahminine göre, eğer dünya beklendiği gibi 2–3°C ısınırsa, sıtma 
riski taşıyan nüfus %3 ila %5 oranında artacak ve 2030’lardan itibaren her yıl sıtma kaynaklı 60.000 ek ölüme 
neden olacak (WHO, 2014). Sel ve kuraklıkların değişen sıklığı su kaynaklı hastalıkları da etkileyebilir. 2030 
yılı itibariyle, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ishalli hastalıklarda % 10’luk bir artış olacağı öngörülüyor 
(Shuman, 2010, WHO, tarihsiz).

Uzun süredir uykuda olan patojenler, 2016 yılında Sibirya’da görülen şarbon salgınında olduğu gibi iklim de-
ğişikliği, tarımsal uygulamalardaki değişiklikler, sağlık hizmetlerindeki bozulma ve nüfus hareketleri sebebiyle 
yeniden ortaya çıkabilir ki tüm bunlar salgın hastalık bulaşımındaki nedenler arasında yer alır. 

İklim değişikliğinin, COVID-19 gibi bir hayvandan insana geçen (bakteri, virüs veya parazit gibi) bir patojenin 
neden olduğu bulaşıcı zoonotik hastalık riskini de etkilemesi muhtemeldir. Zoonotik yayılma sıklığındaki artış 
nüfustaki büyümeye, hem iklim hem de çevresel değişiklikler nedeniyle habitatların değişmesine ve (uzun 
süreli kuraklıklar veya artan hayvan-insan etkileşimleri sırasında suyun depolarda saklanması gibi) davranış 
kalıplarında meydana gelen değişimlere atfedilebilir. Yılda ortalama üç yeni zoonotik enfeksiyonun ortaya 
çıktığı tahmin ediliyor (Johnson vd, 2015, Jones vd, 2008). Dolayısıyla, salgın potansiyelli yeni veya yeniden 
ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklarda bir artış görmeye devam etmemiz muhtemel gözüküyor. 

İklim değişikliği, “çevresel değişikliklerin ve bunlarla ilgili bildiklerimizin neden olduğu stres veya sıkıntıyla 
bağlantılı olan spesifik bir anksiyete türü” olarak tanımlanan eko-kaygı biçiminde kendine has zihinsel sağlık 
sorunları da yaratıyor.

Bu aktivizme ilham verebilir ancak eşit şekilde umutsuzluğa da yol açabilir, öyle ki insanlar yoğun bir endişe 
duygusuyla hareket edemez hâle dahi gelebilir (Usher vd, 2019). Kızılay Kızılhaç İklim Merkezi diğer terimlerle 
birlikte, büyümekte olan ve “iklim kederi” olarak adlandırılan alanı keşfetmek için ortaklarla birlikte çalışıyor. 
Uzun vadeli hedef insanların acısını hafifletmek ve risk altındaki toplumların, insani yardım çalışanlarının, 
araştırmacıların ve gazetecilerin, iklim aktivistlerinin, gençlerin ve değişen iklimle bağlantılı duygusal karanlık 
ve eko-kaygı riskiyle karşı karşıya kalan diğer insanların refahına katkı sağlamaktır (Climate Centre, 2020).
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KUTU 2.5: HAVA KİRLİLİĞİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK

Hava kirliliği dünya çapındaki ölümlerde en büyük beşinci risk faktörü olarak yılda 4,9 milyon can kaybına 
neden oluyor (Health Effects Institute, 2019). Fosil yakıtların yakılması hava kirliliğine neden olan başlıca 
etken olarak biliniyor. Dolayısıyla Paris Anlaşması tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak tek başına hava 
kirliliğinin azaltılması yoluyla yıllık ölümleri önemli ölçüde düşürmek gibi ek bir faydaya da sahip (2050 
itibariyle yılda 1 milyon). 

Hava kirliliğinin etkilerinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), alt solunum yolu enfeksiyonları, diyabet, 
felç, akciğer kanseri ve iskemik kalp hastalıkları da dahil olmak üzere, bulaşıcı olmayan hastalıkların önemli 
bir yüzdesine katkıda bulunduğu tahmin ediliyor. Özellikle ozon, astıma (5-18 yaş arası çocukların %14’ünde 
astım var) ve solunum yolu hastalıklarının şiddetinin artmasına neden olan önemli bir risk faktörü olarak 
görülüyor ve dünya çapında yaklaşık yarım milyon erken ölümle ilişkilendiriliyor (Health Effects Institute 
2019, WHO, 2018).

2019’daki hava kirliliği seviyelerinin küresel olarak ortalama yaşam süresini 1 yıl 8 aya kadar düşüreceği 
tahmin ediliyor. En yüksek kayıp yükünün ise hava kalitesinin bozuk olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerdeki 
ortalama yaşam süresinde görüleceği düşünüyor. Dış ortam kirliliğine ek olarak; odun, kömür ve biyokütle 
ocaklarından kaynaklanan iç ortam kirliliği 5 yaş ve altı çocuklardaki zatürre vakalarının %50’sına katkıda 
bulunuyor ve 1,6 milyon ölüme neden oluyor (2017) (Health Effects Institute, 2019). Hava kirliliğine bağlı 
olarak ortaya çıkan olumsuz sağlık sonuçlarının yükü orantısız bir şekilde hâlihazırda risk altına olan nüfusları, 
temiz enerjiye erişimi olmayan düşük ve orta gelirli ülkelerdeki toplumları vuruyor. 

İklim değişikliği nedeniyle daha sık meydana gelen sıcak hava dalgaları düşük hava kalitesini daha da 
kötüleştirilebilir. Sıcak hava dalgaları, bitki örtüsünün ozonu emme kabiliyetini azaltarak yüzey sıcaklıklarını 
artırıyor; bu da daha düşük hava kalitesi ve sıcaklığa bağlı ölümlere neden oluyor. Bazı çalışmalarda artan 
sıcaklıklarla ozon seviyelerinin %50 oranında arttığı görülüyor. Yüksek ozon seviyeleri kardiyovasküler ve 
solunum hastalıkları da dahil olmak üzere pek çok sağlık riski ile ilişkilendiriliyor (bunun yükü aynı zamanda 
düşük gelirli ve dışlanmış topluluklar tarafından da deneyimleniyor) (Kalisa vd, 2018, WHO, 2008, Zhang 
vd, 2019).
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2.5.5 İklim ve afetlerin su, gıda güvenliği ve geçim 
kaynakları üzerindeki etkisi 
İklim değişikliği ve aşırı hava olayları tarımsal verime, gıda üretimine ve hasat modellerine zarar veriyor ve 
gıda mevcudiyetindeki açıklara katkıda bulunuyor. Bu durum en büyük risk altındaki nüfuslar için gıda gü-
venliği riskini artırmanın yanı sıra, beslenme, bakım ve sağlık uygulamalarını da etkiliyor. İklim aşırılıklarını 
genellikle gıda fiyatlarındaki ani artışlar ve dalgalanmalar takip ediyor; çoğu zaman tarım gelirindeki kayıplarla 
birleşiyor, gıdaya erişimi azaltıyor ve tüketilen gıdanın miktarını, kalitesini ve beslenme çeşitliliğini olumsuz 
etkiliyor. İklimle bağlantılı tehlikeler cinsiyet eşitsizliğini daha da şiddetlendiriyor. Erkeklerle kıyaslandığında 
kadınların iş yükünün artmasına yol açıyor. Kadınlar iç ve dış mekânlarda mesleki tehlikeler ile psikolojik ve 
duygusal strese maruz kalıyorlar; ayrıca ölüm oranları da erkeklere göre daha yüksek oluyor. 

Gıda güvenliği ve kırsal geçim ağırlıklı olarak tarıma ve doğal kaynak temeline dayanıyor, dolayısıyla iklim de-
ğişikliği ve değişkenlik karşısında özellikle kırılganlar. 

The Grantham Centre for Sustainable Futures gezegenin son 40 yılda ekilebilir arazilerin yaklaşık üçte birini 
kaybettiğini, bunun nedeninin büyük ölçüde iklim afetleri ve yetersiz koruma olduğunu, her yıl daha fazla 
ağaç ve toprağın kaybolduğunu belirtiyor. 

Yüksek sıcaklıklar, su kıtlığı, kuralık ve sel gibi aşırı olaylar ile atmosferdeki yüksek CO2 konsantrasyonu şim-
diden dünya çapındaki temel gıda ürünlerini etkilemiş durumda. FAO’ya göre (2019), dünyanın yarı kurak 
bölgelerinde (Afrika’nın Sahel bölgesi gibi) tahıl mahsulleri için öngörülemeyen verim, en az %80 iklim değiş-
kenliğinin bir sonucu. IPCC iklim, su tüketimi ve su kaynaklarına göre nüfus artışının konumsal dağılımındaki 
değişiklerin hâlihazırda derin bir etkiye sahip olduğunun altını çiziyor (IPCC, 2014a). 1990’larda küresel nü-
fusun %14’ü su kıtlığıyla yaşıyordu (0,24 milyar insan). 2000’lerde bu sayı küresel nüfusun %58’ine tekabül 
edecek şekilde 3,8 milyara yükseldi. 2000’lerde Bu sayının içinde yaklaşık 1,1 milyar insan (nüfusun %17’si) 
özellikle Asya ve Afrika’da ciddi su kesintilerine ve yoğun bir su strese maruz kaldı (IPCC, 2014a).

IPCC gıda güvenliğinin gelecekteki kilim değişikliğinden giderek daha fazla etkileneceği konusunda uyarıda 
bulundu, özellikle de dünyanın en yoksul insanlarını en yoğun şekilde etkileyecek olan temel gıda ürünlerin-
deki fiyat artışı açısından. Örneğin 2050 yılı itibariyle tahıl fiyatlarında öngörülen %29’luk artış, 183 milyon 
insanı açlık riskiyle karşı karşıya bırakma tehdidi taşıyor. İklim değişikliği aynı zamanda mevcut gıdalarda 
düşük beslenme kalitesine yol açabilir; zararlı böcek ve hastalık dağılımındaki değişikliğe bağlı olarak pek çok 
bölgede mahsul üretimine zarar verebilir (IPCC, 2019b).

Küresel Uyum Komisyonu, eğer bugün iddialı bir iklim eylemi ortaya koyulmazsa, küresel gıda talebinin %50 
oranında artması beklenirken bile 2050 itibariyle verimin %30 oranında düşebileceği potansiyel bir geleceğe 
dair uyarıda bulundu. Aynı zamanda her yıl en az bir ay yeterli suya erişim sağlayamayabilen insanların sayısı 
bugün 3,6 milyardan 2050 itibariyle 5 milyarın üzerine çıkabilir (GCA, 2019).
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2.5.6 Afet kayıplarının finansal etkileri 
2019’da afet kayıplarının toplam tahmini maliyeti 150 milyar ADB dolarıydı (yaklaşık 147 milyar İsviçre frangı). 
39,5 milyar ADB doları (136.7 milyar İsviçre frangı) iklimsel afetlere atfedildi. Son onyıl için tahmini maliyet 
1,92 trilyon ABD dolarıydı (1,88 trilyon İsviçre frangı).28 

Şekil 2.33: Afet türüne göre zararlar, 1980’ler – 2010’lar29
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Kaynak: MunichRe, 2020

Not: Bu yalnızca doğal tehlikelerin tetiklediği afetleri içerir. Kategorilere MunichRe’in kullandığı şekilde yer verilmiştir. 

Veriler en yüksek kayıp değerinin ABD ve Japonya gibi yüksek gelirli ülkelerde bulunduğunu gösteriyor. Bu-
nunla birlikte, maliyetler ve gerçek etkiler arasında devasa bir fark olduğunun da altını çizmek gerek; örneğin 
ABD’deki mülkler, yoksul ülkelerin yoksul bölgelerindeki mülklerden çok daha yüksek değere sahip olabilir.

Ancak böyle koşullarda bir ev kaybetmenin etkisi çok daha büyük olabilir. Birikim, sosyal korumaya erişim 
ve sigortanın varlığı (ya da yokluğu) gibi etkenler son derece önemli. Bu nedenle, hasarlar GSYİH’nin yüzdesi 
olarak daha belirgindir: Afetlere bağlı ulusal ekonomik kayıplar GSYİH’nin yüzdesi olarak ifade edildiğinde, 
özellikle de gelişmekte olan küçük ada devletlerinde daha küçük değerli kayıpların gerçek etkisi daha açıktır. 

28 Ekonomik kayıp değerlendirmesi, afet analizinin kritik ama zorlu bir yönüdür (OECD, 2016). Uyumlaştırılmış bir çerçevede merkezi bir veri 
toplama süreci yoktur ve birçok ülkede veya belirli tehlikeler dahilinde (örneğin sıcak hava dalgaları) ekonomik değerlendirmeler yapılmamaktadır. 
Sosyal ve çevresel maliyetler de dahil olmak üzere dolaylı kayıplar nadiren kaydedilir. Küresel ekonomik kayıp değerlendirmeleri esas olarak 
MunichRe veya SwissRe gibi sigorta şirketleri tarafından yapılırken, EM-DAT basından ve resmî raporlardan alınan ikincil veri incelemesini üstlenir.
29 Yalnızca mülkün fiziksel tahribatını içerdiğinden, epidemiler kapsam dahilinde değildir. Bununla birlikte, epidemiler de dahil olmak üzere tüm 
afetler gelir kaybı, verimlilik ve daha fazlası açısından önemli etkilere sahip olabilir.
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Şekil 2.34: GSYİH yüzdesi olarak ülkelere göre en yüksek afet hasar maliyeti, 2017
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Kaynaklar: Küresel İklim Risk Endeksi, Germanwatch

Notlar: Daha yeni veriler şu anda kamuoyuna açık değil. CHF: İsviçre frangı.
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2.6 BİLEŞİK VE SİSTEMİK RİSKLER 

Afetlerin sıklığı ve yoğunluğu arttıkça, afetler arasında iyileşmeye zaman bulamamak ve birden fazla afetin 
bileşik şoklar olarak tanımlanan bir şekilde aynı anda meydana gelmesi bekleyebileceğimiz durumlar. Ör-
neğin dünya COVID-19 pandemisine uyum sağlamaya çalışırken, siklon, sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları 
gerçekleşmek için bir kenarda salgının bitmesini beklemedi. 

ve çatışmaların kendisi kırılganlığa neden olma ve gelecek tehlikelere maruz kalmada da önemli bir rol oy-
nar. Afetler insanları yoksulluğa ya da diğer başka kırılgan durumlara sürükleyebilir ya da bu durumlara geri 
döndürebilir. 

ülkeye yönelik tahminler, bir yıl içinde tüm doğal tehlikelerin afete dönüşmesini önleyebilirsek, aşırı yoksulluk 
içinde yaşayan (günlük satın alma gücü 1,90 dolardan az olan) insanların sayısını 26 milyon kişi azaltabilece-
ğimizi gösteriyor (Hallegate vd, 2016). 

bir araya geldiklerinde birbirlerinin etkisini hükûmetlerin, sivil toplumun ve insani yardım sektörünün daha 
önce karşılaşmadıkları şekillerde ikiye katlayabilirler. Bunlar yalnızca artmakta olan iklim ve hava ile bağlantılı 
tehditleri değil; pandemiler ve salgınlar, depremler ve finansal güçlükler gibi diğer şokları da içerir. Örneğin 
Mayıs 2020’de, Afrika’daki ülkeler IFRC’nin “üçlü afet” olarak tanımladığı olaylardan etkiledi: 300’den fazla 
insanın ölümüne neden olan şiddetli seller sadece bölgenin onyıllardır gördüğü en yoğun çekirge istilasına 
yönelik insani müdahaleyi değil, aynı zamanda COVID-19 pandemisinin yayılmasını önlemek için yürütülen 
hayat kurtaran tüm çalışmaları yavaşlattı.

Afrika’da tekrarlayan bir tehdit olabilir ancak sel, çekirge istilası ve pandeminin birleşimi Etiyopya, Kenya, Ru-
anda, Somali, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda’da toplumların mücadele mekanizmalarını ve afet yönetimi 
kapasitelerini zorladı. 

ay içinde Hindistan’ı 50°C’ye kadar ulaşan sıcaklıklar vurdu; Hindistan ve Bangladeş, bu yüzyılda Bengal Kör-
fezi’ndeki en güçlü fırtınalardan biri olarak tanımlanan Ampham Siklonu’ndan etkilendi. İki ülkede 3 milyon-
dan fazla insan tahliye edildi, 100’den fazla insan hayatını kaybetti, binlerce ev hasar gördü veya yıkıldı.

sonraki sayfadaki harita, pandeminin ilan edildiği ayın başından (Mart 2020) itibaren altı bir aylık dönemde 
meydana gelen afetlerin sadece anlık görüntüsünü gözler önüne seriyor. Bu dönemde 100’ün üzerinde 
afet yaşandı ve bu afetler 50 milyondan fazla insanı etkiledi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kızamık 
salgını ile Afrika’nın doğu ve güney bölgelerindeki kuraklıklar da dahil olmak üzere, devam eden bir dizi kriz 
de sözkonusuydu. 
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Filipinler
May s 

Kuraklık
Doğu ve Güney Afrika

e a  ed yor

Seller
Kenya

san

COVID-19 salgınının 
ilk 6 ayında 

100’den fazla 
afet meydana geldi

Bunların 

% 93’ü 
iklim ve hava ile 
bağlantılı tehlikeler 
tarafından tetiklendi.

Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Floodlist, ReliefWeb ve IFRC GO

Notlar: Bu yalnızca bir anlık görüntüdür ve 1.000’den fazla kişiyi etkileyen afetleri içerir. Bunar EM-DAT ve IFRC 
GO’da mevcut olanlara dayanan ve ek kaynaklarla desteklenen ön verilerdir. Belirli bir yıl için nihai veriler genellikle 
bir sonraki yıla kadar mevcut değildir. Yüksek etki sahip afetler, 250.000’den fazla kişinin etkilendiği afetlerdir. DSÖ, 
11 Mart’ta COVID-19’u pandemi ilan etti, dolayısıyla ilk 6 ay Mart’tan itibaren hesaplanmaktadır. 
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2.7 SONUÇLAR 

Afetlerin sayısı son 80 yılda genel olarak arttı ve artmaya devam ediyor. İklim ve hava ile bağlantılı olaylar 
afetlerin büyük bir kısmından sorumlu ve bu tür iklimsel olayların tetiklediği vakaların oranı artıyor. 

Sadece olayların sıklığı değil; Kategori 4 ve 5 fırtınaların, rekor kıran sıcak hava dalgalarının ve şiddetli yağış-
ların daha fazla yaşanmasıyla, aşırı olayların yoğunluğu da artıyor. Aynı zamanda, Afrika kıtasını vuran kayde-
dilmiş en güçlü fırtına olan Kenneth Siklonu gibi yeni alanları etkileyen aşırılıklar da görüyoruz. Bu olaylar tek 
başına gerçekleşmiyor; aynı anda COVID-19 salgını, seller ve çekirge istilasının etkileriyle uğraşan toplumlar 
gibi, bileşik risklerin görüldüğü önemli vakalara tanıklık ediyoruz. Avrupa’da 2019’da görülen sıcak hava dal-
gaları, 2019-2020’de yaşanan Avustralya orman yangınları ile bazı Kategori 4 ve 5 fırtınalar da dahil olmak 
üzere, bu aşırı hava olaylarının bir kısmını iklim değişikliği daha olası hâle getirdi ve bu nedenle artması da 
muhtemel gözüküyor. Aynı şey salgın hastalıklar için de geçerli. Nüfus artışı ve iklim ve çevresel değişikliklerin 
habitatlar üzerindeki etkisiyle, salgın potansiyeli yeni veya yeniden ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklarda bir artış 
görmeye devam etme olasılığımız yüksek. 

Giderek daha çok sel, fırtına ve kuraklık her yıl milyonlarca insanı yerinden edip hayatlara ve geçim kaynak-
larına zarar verdikçe, afetlerden etkilenen insanların sayısı da artmaya devam ediyor. Olumlu bir şekilde, 
afetlerin sayısı artarken bu afetlerden kaynaklanan ölümler azaldı. Bu, büyük olasılıkla diğer ekonomik ve 
sosyal gelişmelerle birlikte afet riskini azaltma ve iklim uyumu çabalarının etkisinin iyi bir göstergesi. Sel ve 
kuraklık gibi bazı tehlikelerin etkilerini azaltmada gerçekten önemli başarılar elde edildi. Sıcak hava dalgaları 
ve alışık olmayan bölgelerde meydana gelen Kategori 4 ve 5 fırtınalar gibi yoğunluğu artmış tehlikelerden 
gelen etkilerin azaltılmasında ise daha az başarı kaydedildi. 

Geleceğe bakıldığında en yoksul, en dışlanmış ve en çok risk altında olan insanlar can kaybı, hastalıklara 
yatkınlığın artması, ekonomik aksaklıklar ve geçim kaynaklarının bozulması yoluyla iklim ve hava ile bağlantılı 
afetlerden en çok etkilenenlerdir. Ancak gelecekte hiçbir ülke veya toplum iklim değişikliğinin etkilerinden 
korunamayacak.

Öngörüler iç karartıcı. İklim değişikliği önümüzdeki on yılda 100 milyondan fazla insanı yoksulluğa geri sürük-
leyebilir ve bunun yükü dünyanın en yoksul ülkelerindeki insanların omuzlarına binebilir. 2050 yılı itibariyle 
Afrika, Asya ve Amerika’daki 140 milyon insan iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ülke içinde yer değiştir-
mek zorunda kalabilir (Dünya Bankası, 2018). DSÖ’ye göre, 2030 ile 2050 arasında iklim değişikliğine bağlı 
olarak fazladan 250.000 ölüm bekleyebiliriz. 

Tam verilere sahip değiliz ancak elimizdeki sınırlı verilerle bile yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Bölüm 3, 
iklim değişikliğinin bir risk çarpanı olarak nasıl işlev gösterdiğini, kırılganlığı ve maruziyeti nasıl artırabileceğini 
inceliyor; bu etkilerin risk altındaki belli insan grupları tarafından ne şekilde deneyimlenebileceğini tartışıyor. 
Sonraki bölümler tüm dünyada yaşamlar ve geçim kaynakları üzerindeki bu etkileri azaltmak için şimdi neler 
yapabileceğimizi ve yapmamız gerektiğini daha ayrıntılı olarak inceleyecektir. Bazı tehlikeler kaçınılmazdır. 
Ancak geçim kaynaklarını, altyapıyı ve çevreyi öldüren ve yok eden afetler hâline gelmek zorunda değiller.
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Bu bölümde kullanılan ana veri kaynakları 
Tehlike ve etki verileri çoğunlukla EM-DAT ve IFRC GO’dan alınır. EM-DAT, Université catholique de Lou-
vain’deki Afet Epidemiyolojisi Araştırma Merkezinin (CRED) Acil Durumlar Veritabanıdır. BM kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri, sigorta şirketleri ve araştırma enstitülerinden afetlerle ilgili bilgileri, haber ajanslarından da 
ikincil verileri toplar ve hepsini derler. EM-DAT savaş, çatışma ya da çatışmayla bağlantılı kıtlık olaylarını afet 
olarak içermez. Bu veri kaynağını kullanmak aynı veri toplama metodolojisi aracılığıyla afetleri karşılaştırılma-
sını kolaylaştırır. 

IFRC GO bir IFRC Afet Müdahalesi Acil Durum Fonu, acil durum yardım talebi veya Kızılhaç Kızılay Hareketi 
genelinde yardım çağrısı gerektiren afetler hakkında bilgi sağlayan halka açık bir veri kaynağıdır.

Ayrıca kullanımı kolay bir arayüzde haritalar, grafikler ve infografikler aracılığıyla görüntülenen eylem planla-
rını, saha ve durum raporlarını ve daha fazlasını içerir. IFRC, GO platformunu Kızılhaç ve Kızılay ağındaki acil 
durum operasyon bilgilerini yönlendirmek için 2018’de başlattı. 

Risk verileri afet riski için INFORM veri tabanından, iklim riski için Notre Dame-Küresel Uyum Endeksi (ND-
GAIN) veri tabanından alınır. INFORM bir ülkenin tehlikelere maruziyeti, kırılganlığı ve (yönetişim, altyapı ve 
afet riskini azaltma yatırımlara bağlı kurumsal bileşenler de dahil olmak üzere) başa çıkma kapasitesi ara-
sındaki etkileşime bakan bir modele dayalı olarak afet riskinin niceliğini belirler (EC, tarihsiz). ND-GAIN “bir 
ülkenin iklimsel bozulmalara karşı mevcut kırılganlığını ve… uyumlanabilir eylemler için özel ve kamu sektörü 
yatırımlarından yararlanmaya hazır olma durumunu gösteren ücretsiz bir açık kaynak endeksidir.” Kırılganlık 
maruziyet, hassaslık ve uyumlanabilir kapasitenin bir birleşimi olarak hesaplanırken; hazır olma ekonomik, 
yönetimsel ve sosyal bileşenleri kapsar (Chen, 2015).

İklim bilimi verileri ve tahminler çoğunlukla Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Panelinden (IPCC) gelir. 
IPCC, iklim bilimi için önemli bir kaynaktır. Bir BM organı olarak, 195 üye ülkenin seçkin biliminsanlarından 
iklim değişikliğinin bilimsel temeli, etkileri ve gelecekteki riskleri ile uyum ve hafifletme seçenekleri hakkında 
düzenli değerlendirmeler yapmalarını ister. IPCC kendi bilimsel araştırmasını yürütmez, bunun yerine ya-
yınlanmış literatürü değerlendirir. Her bir rapor, biliminsanları tarafından temelde yatan değerlendirmeye 
dayalı olarak hazırlanan ve hükûmetlerarası bir toplantıda üye hükûmetler tarafından satır satır onaylanan, 
politika yapıcılara yönelik bir özet içerir. Dolayısıyla tüm hükûmetler tarafından uygun bulunan bilimsel du-
rumunu temsil ederek, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) müzakerelerini ve dünya çapında 
iklim eylemiyle ilgili diğer tartışmaları kolaylaştırır.

IPCC, en sonuncusu Beşinci Değerlendirme Raporu (AR5) (IPCC, 2014a) olan değerlendirme raporlarının 
yanı sıra politika yapıcıların talep ettiği konulara ilişkin özel raporlar yayınlar (örneğin afetlerde iklim deği-
şikliğinin rolü hakkındaki endişelerin artması nedeniyle talep edilen Managing the Risks of Extreme Events and 
Disasters to Advance Climate Change Adaptation başlıklı özel rapor). 

Spesifik iklim öngörülerinin belirtildiği durumlarda bir dizi olası gelecek ihtimalini göstermek için, (atmosfer-
deki sera gazlarının kayda değer bir azalmaya bağlı olarak sabit kaldığı) orta büyüklükte bir istikrar senaryo-
sunu temsil eden RCP 4.530 öngörülerini dahil ettik. İlgili yerlerde, kanıt düzeyine ve bilimsel uzlaşının dere-
cesine bağlı olarak, belirli bir öngörünün ne kadar doğru veya olası olduğuna yönelik IPCC güven düzeylerini 
(çok yüksek, yüksek, orta, düşük ve çok düşük) belirttik. 

30 RCP, temsili bir konsantrasyon rotası anlamına gelir - IPCC tarafından kabul edilen bir sera gazı konsantrasyonu yörüngesidir. IPCC, zaman 
içindeki farklı potansiyel sera gazı emisyon seviyelerine dayalı iklim modellemesi için dört rota kullanır.
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GİRİŞ 

İklim değişikliği herkesi etkileyen küresel bir tehdit ancak herkesi eşit şekilde etkilemiyor. Bu bölüm iklim 
değişikliği ile bağlantılı afetlerden diğerlerden daha fazla etkilenecek yerlere ve insanlara odaklanıyor. 

Hâlihazırda her bölge ve ülke artan risklerin bir kısmına maruz kalmakta, ancak en büyük yükü Asya taşıyor, 
üstelik bu durum devam edecek ve hızlanacak gibi gözüküyor. İklim değişikliğine maruziyet ülkeler arasında 
ve hatta tek bir şehir içinde, kıyısal ve iç yerleşimler arasında, kırsal ve kentsel alanlar arasında, kentsel kenar 
mahalleler ve varlıklı banliyöler arasında ciddi şekilde farklılık gösterebiliyor. 

Farklı insanlar da iklimle bağlantılı afetleri farklı şekilde deneyimliyor. Örneğin engelliler, yaşlılar, kadınlar ve 
genç kızlar, kentlerde yaşayan yoksul insanlar, farklı cinsel yönelimlere ya da cinsel kimliğe sahip olanlar, göç-
menler ve mülteciler ile yerliler iklimle bağlantılı hasarlar karşısında orantısız şekilde daha fazla risk altındalar 
ve afet sırasında ve sonrasında özel bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Farklı insanlar ve toplumlar, farklı 
deneyimlere ve zorluklara bağlı olarak bu risklerle başa çıkmak için çok çeşitli çözümlere tutunuyorlar. 

Eşitsizliklerle ilgili bu zorlukların üstesinden gelmek, yerel ve yeni çözümler geliştirmek, afet ve krizlerin et-
kilerini azaltmak ya da bertaraf etmek için risk altındaki tüm insanların ihtiyaç duydukları desteği almasını 
sağlamak bizim elimizde. 

Ancak bu çalışmaların kaynaklandırılması gerekiyor. COVID-19 salgınından önce bile, ulusal ve uluslararası 
insani yardım kuruluşları ve sistemleri iklim değişikliğiyle bağlantılı afetlerin sayı ve yoğunluğundaki artışla 
mücadele ediyordu; 

bununla birlikte afetleri önlemek, afetlere müdahale etmek ve toplumların iyileşmesine yardımcı olmak için 
mevcut olan kaynaklara ilişkin herhangi bir artış sözkonusu değildi (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, 
2020). 

Bu bölüm artmaya devam eden riskler dahilinde, bu zorlukları ve politika yapıcılar ile insani yardım uzmanları 
için tavsiyeleri ele alıyor. 
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3.1 RİSKİ, KIRILGANLIĞI VE 
MARUZİYETİ ANLAMAK 

Afet riskinin başlıca sebepleri maruziyet ve kırılganlıktaki eğilimlerdir (IPCC, 2012). Hükûmetlerarası İklim De-
ğişikliği Paneli (IPCC) tarafından geliştirilen Şekil 3.1 afet riskinin sadece iklim ve hava olayına (tehlikeye) değil, 
aynı zamanda belli bir toplum için kırılganlık ve maruziyete de bağlı olduğunu ortaya koyuyor. 

Şekil 3.1: Afet riskinin bileşenleri

Tehlikeleri azaltmaya 
yönelik eylemler
Örneğin: 

• Kıyı sellerini azaltmak için 
ekosisteme dayalı önlemler

• Kıyısal fırtına enerjisini 
hafifletmek için mangrovlar

• Düşük akımların ve su 
kıtlığının etkisini azaltmak 
için su rezervuarları

Uyum sınırları 

s  y net leme  le el n e  
y m sını la ını o la ı  

Örneğin: 

• Sosyal koruma 
• Geçim kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi
• Sigorta çözümleri 
• Tehlikelere dayanıklı 

konutlar ve altyapı

Kırılganlığı azaltmaya 
yönelik eylemler

Örneğin: 

• Kıyıdan geri çekilme ve 
yeniden yerleşim 

• Riske duyarlı arazi 
kullanım planlaması

• Erken uyarı sistemleri ve 
tahliyeler

Maruziyeti azaltmaya 
yönelik eylemler

Maruziyet

KırılganlıkTehlike

RİSK

Kaynak: IPCC, 2012
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Kırılganlık “olumsuz etkilenmeye eğilim ya da yatkınlıktır. Kırılganlık zarara karşı hassasiyet ya da duyar-
lılık ile başa çıkma ve uyum kapasitesinin eksikliği gibi çok çeşitli kavram ve unsurları kapsar” (IPCC, 2012). 
Kırılganlık insanların hayatlarını şekillendiren, yaşadıkları ve çalıştıkları çevreleri yaratan ekonomik, sosyal, 
kültürel, kurumsal ve siyasi faktörlerden kaynaklanır (Twigg, 2015). 2019 Afet Riski Azaltımı Küresel Değerlen-
dirme Raporu’nda yer aldığı gibi: “Konum, yaş, cinsiyet, gelir grubu, engellilik, sosyal koruma programlarına ve 
güvenlik ağlarına erişim insanların riskleri öngörmek, önlemek ve hafifletmek için sahip oldukları seçenekleri 
büyük ölçüde etkiler” (UNDRR, 2019).

Bununla birlikte hiçbir insan, grup, topluluk ya da toplum doğası gereği kırılgan değildir; insanlar, topluluklar 
ve toplumlar tarafından deneyimlenen kırılganlıklar da süreklilik arz etmez. Koşullara, müdahalelere, sosyal 
hizmet ve yapılara erişime, bileşik şoklara, en önemlisi de çeşitlilik ve dışlanmışlık etrafındaki faktörlere göre 
zaman içinde değişir (IFRC, 2019). 

Bazı insanların belli bir zamanda ve belli bir bağlamda tehlikeyle başa çıkma kapasitesinin diğerlerinden 
neden ya da nasıl daha düşük olduğunu analiz etmeden, insani yardım çabaları bu kişilere herhangi bir des-
tek ulaştırmada başarısız olacaktır.

Aşırı hava olaylarının etkileri aynı zamanda toplumların ve bireylerin maruziyetine de bağlıdır. Maruziyet 
“olumsuz etkilenebilecek yerlerde insanların, geçim kaynaklarının, çevresel hizmet ve kaynakların, altyapının 
ya da ekonomik, sosyal veya kültürel varlıkların mevcudiyeti” olarak anlaşılabilir (IPCC, 2012). Maruziyet kırıl-
ganlıktan farklıdır çünkü daha çok lokasyonla ilgilidir: dünyada, bir ülkede ve bir toplumda. Ancak lokasyon 
ve kırılganlık aynı zamanda birbiriyle bağlantılıdır. Bazı insanlar hâlihazırda risk altında olan gruplara mensup 
oldukları için maruziyetin bulunduğu yerlerde yaşarlar.

Son olarak, aşırı hava olaylarının etkileri toplumların ve bireylerin karşılarına çıkan riskleri yönetilebilme ka-
pasitesine bağlıdır. Kırılganlık ve kapasite aynı madalyonun zıt taraflarıdır: Biri zayıflıkları, diğeri güçlü yönleri 
gösterir. Kırılganlıktan farklı olarak, bir toplum kapasiteyi maruziyetin bulunduğu lokasyonların hem içinden 
hem de dışından harekete geçirebilir, erişebilir kılabilir ve kullanabilir. 

Başa çıkma kapasitesi “insanların, kuruluşların ve sistemlerin olumsuz koşulları, risk veya afetleri yönetebil-
mek için mevcut olan beceri ve kaynakları kullanma kabiliyetidir” (UNDRR, 2017). Bununla birlikte, başa çıkma 
kapasitesi yeterli değildir çünkü bir krizle başa çıkmak gelecekteki krizler karşısında dayanıklılık garantisi 
vermez. Bunun yerine hedef uzun vadede insanların dayanıklılığını artırmak olmalı ki bu da şok ve stresler 
karşısında dayanma, uyum sağlama ve dönüştürme kapasitelerini geliştirmeyi gerektirir. 

İnsanların sadece krizlerle başa çıkma değil dayanma, uyum sağlama ve dönüştürme kapasitelerini de des-
teklemek hem normal zamanlarda hem de afetler sırasında veya olumsuz koşullarda sürekli farkındalık, kay-
nak ve iyi yönetim gerektirir. Toplumların, insanların ve sistemlerin kapasitelerini ve kaynaklarını anlamak -ve 
bu kapasiteleri geliştirip güçlendirmek için onlarla birlikte çalışmak- dayanıklılığı artırmanın ve afet risklerini 
azaltmanın kritik yönleridir.
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Hong Kong, 2018. Hong Kong Observatory 
tarafından yürütülen araştırmalara göre, 
kentleşme Hong Kong gibi şehirlerdeki 
ısınmanın yaklaşık %50’sine katkıda 
bulunuyor. Kentsel alanlarda yaşayan yoksul 
insanlar dışlanma, güvensiz barınma, hayati 
hizmetlere sınırlı erişim, yüksek yaşam 
maliyetleri, gıda güvensizliği ve daha büyük 
sağlık riskleriyle karşı karşıya kalıyorlar.
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3.1.1 Kırılganlığın sebepleri 
İklimle bağlantılı tehlikelerdeki artışa paralel olarak, bu artışla birleştiğinde yıkıcı etkilere sahip olan (ve olma-
ya devam edecek) kırılganlık ve maruziyete ilişkin eğilimleri de görüyoruz. 

İklim ve hava şoklarına yönelik kırılganlıktaki artışa katkıda bulunan eğilimler hızlı ve plansız kentsel büyüme, 
artan yaşlı nüfus, artan işsizlik, ayrımcılık, sömürü ve şiddet (özellikle COVID-19 bağlamında), kırılganlığın 
yüksek olduğu yerlerde göç ve aşırı yoksullukta değişim ve artışı içeriyor. Çoğu durumda bu eğilimlerin ör-
tüştüğünü, özellikle kırılgan ve maruziyet yaşayan insan gruplarına yol açtığını görüyoruz. Kapana kısılmış 
nüfuslar doğal tehlikelerden orantısız bir şekilde etkilendiğinden, hareketlilik eksikliği de kırılganlığın önemli 
bir faktörü olarak karşımıza çıkıyor. 

Örneğin kentleşme ve beraberindeki geçim kaynağı ve yaşam tarzı değişiklikleri iklim değişikliğine katkıda 
bulunuyor ve iklimle bağlantılı afetler için yeni hassasiyet ve riskler yaratıyor. Hâlihazırda 4 milyardan fazla 
insan kentsel alanlarda yaşıyor ve bu sayının 2050 yılına kadar 7 milyarın üstüne çıkacağı tahmin ediliyor. 
İklim değişikliği ve diğer eğilimlerin belli insan grupları üzerindeki etkileri (örneğin kentsel alanlarda yaşayan 
yoksul insanlar) 3.3. başlıkta detaylarıyla ele alınacak. 

Afet ve çatışmaların kendisi de kırılganlığa neden olma ve gelecek tehlikelere maruz kalmada önemli bir rol 
oynuyor. Afetler insanların yoksulluk ya da diğer başka kırılgan durumlarda yaşamaya devam etmelerine yol 
açabiliyor veya bu durumlara sürükleyebiliyor. 89 ülkeye yönelik tahminler, bir yıl boyunca tüm doğal tehli-
kelerin afete dönüşmesini önleyebilirsek, aşırı yoksulluk içinde yaşayan (günlük satınalma gücü paritesi 1,90 
dolardan az olan)1 insanların sayısını 26 milyon azaltabileceğimizi gösteriyor (Hallegate vd, 2016). 

1 SAGP (satın alma gücü paritesi) kuru, ABD’deki ABD dolarının satın alma gücüne eşittir. Bu, ABD’de 1.90 ABD dolarına satın alınabilen ürünlerin 
1.90 SAGP doları ile dünyanın her yerinde satın alınabilmesi anlamına gelir.
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AMERICAS

EUROPE

2010’DAN BU YANA 
KITALARA GÖRE AFETLER  
2010

Amerika
kıtasını

620
afet etkiledi

Avrupa’yı

212
afet etkiledi

Kaynak: EM-DAT

Notlar: Burada kullanılan istatistikler olay bazlıdır: Bir fırtına birden fazla ülkeyi etkilese bile tek bir olay 
olarak, ancak birden fazla kıtayı etkiliyorsa birden fazla olay olarak sınıflandırılır. Bu harita sadece 
doğal tehlikelerin tetiklediği afetleri kapsar. 

İklim ve hava ile bağlantılı 

Jeofiziksel 

Biyolojik 

2010’dan
bu yana tüm 

küresel afetlerin

%83’ü
iklim ve hava ile

bağlantılıydı. 

AMERİKA KITASI

AVRUPA
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AFRICA

ASIA

OCEANIA

Afrika’yı

622
afet etkiledi

Asya’yı

1.305
afet etkiledi

Okyanusya’yı

110
afet etkiledi

Son on yılda 
tüm afetlerin

%46’sı
Asya’da gerçekleşti. 

AFRİKA

ASYA

OKYANUSYA 
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3.2 MARUZİYET AÇISINDAN 
COĞRAFİ EŞİTSİZLİKLER 

3.2.1 Afetlerin en çok vurduğu bölgeler 
2019’da Asya2 ve Afrika sırasıyla 121 ve 81 afetle en çok etkilenen bölgeler olurken, bunu Amerika kıtası (63) ve 
Avrupa (32) takip etti. Okyanusya ise 15 afetle sarsıldı. Bunların büyük çoğunluğu iklim ve hava ile bağlantılıydı. 

Son on yıla bakıldığında, Asya 1.305 afetle (tüm afetlerin %46’sı) en çok etkilenen bölge oldu; bunu 622 afetle 
Afrika ve 620 afetle Amerika kıtası izledi. Hemen ardından ise 212 afetle Avrupa ve 110 afetle Okyanusya geldi. 

Daha uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, Asya 1960’lardan beri tüm afetlerin %44’ü ile en çok etkile-
nen bölge oldu. Onu tüm afetlerin % 23’ü ile Amerika kıtası, %21 ile Afrika, %8 ile Avrupa ve %4 ile Okyanusya 
takip etti. 

2 Genellikle IFRC tarafından kullanılan bölgelerden biraz farklı olsa da, EM-DAT’da kullanılan dağılım bu olduğundan, bu rapordaki bölgesel verilerde 
Afrika, Asya, Amerika, Avrupa ve Okyanusya’nın kıta dağılımı kullanılmıştır.

Vietnam, 2020. Quang Tri eyaletinde bir 
kadın sel suyunun içinden geçiyor. Hai Lang 
bölgesindeki seller en az dört toplulukta 
yaşayanları yaklaşık 15 gün boyunca yalnız, 
elektriksiz ve susuz bıraktı.

© IFRC
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Şekil 3.2: 1960’tan beri iklim ve hava ile bağlantılı afetlerin coğrafi dağılımı

Aşırı sı aklıklarrman yangınları Fırtınalar Kuraklıklar Heyelanlar Seller 

Kaynak: EM-DAT

Seller bütün bölgeleri etkiledi; tüm sellerin %44’ü Asya›da, %23’ü ise Amerika kıtasında meydana geldi. Belirli 
bir bölgedeki iklim ve hava ile bağlantılı tüm afetlerin yüzdesi olarak bakıldığında; seller Afrika’daki afetlerin 
%64’ünden fazlasını, Avrupa’da %53’ünü, Asya›da %48’ini, Amerika kıtasında %48’ini ve Okyanusya’da %31’ini 
temsil ediyor.

Fırtınaların tetiklediği tüm afetlerin yarısından fazlası (%52) Asya’da meydana geldi; ikinci sırayı ise %26 
ile Amerika kıtası aldı. Okyanusya’da afetlerin %51’i tropikal fırtınalar tarafından tetikledi. Amerika kıtasında 
afetlerin %33’ünü fırtınalar oluşturdu (tropikal fırtınalar, hortumlar ve kar fırtınaları) ve özellikle Orta Amerika 
ve Karayipler’i etkiledi. 

Orman yangınlarının %40’dan fazlası Amerika kıtasını vurdu. Belirli bir bölgedeki iklim ve hava ile bağlantılı 
tüm afetlerin yüzdesi olarak bakıldığında; orman yangınları Avrupa (%6,3) ve Okyanusya’da (%7,4 – yoğunluk 
olarak Avustralya’da) nispeten sık görüldü. 

Kuraklıkların neredeyse yarısı (%49,5) Afrika’da yaşandı; bu Afrika’daki tüm afetlerin %14,2’sini oluşturdu. 

Aşırı sıcaklıkların tetiklediği afetlerin %44’ü Asya’da meydana gelirken, bunlar o bölgedeki tüm afetlerin çok 
küçük bir yüzdesine tekabül etti. Bununla birlikte Avrupa’da iklimsel afetlerin %12’si aşırı sıcaklık olayları ta-
rafından tetiklendi.
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3.2.2 Etkilenen ülkeler 
2019’da 128 ülke önemli afetlerden etkilendi. Bunların %91’i (116) aşırı hava olaylarından, özellikle sellerden 
(69) ve fırtınalardan (53) etkilendi. Filipinler (23 afet), Hindistan (18) ve ABD (16) en çok etkilenen ülkeler oldu. 
İklim ve hava ile bağlantılı tehlikeler açısından, Hindistan 16 afet ile en çok etkilenen ülkeydi. Şekil 3.3, sadece 
iklim ve aşırı hava olaylarına odaklanarak afet riskinin 2019’da dünyayı nasıl etkilediğini gösteriyor. 

Son on yılda, her yıl ortalama 115 ülke afetlerden etkilendi; bunların %93’ü iklim ve hava ile bağlantılı afet-
lerden etkilendi (yıllık olarak ortalama 107 afet). On yıl içinde küresel olarak afetlerden en çok etkilenen 
ülkeler Çin (289 afet), Filipinler (173) ve Hindistan (166) oldu.

Şekil 3.3: En çok afetten etkilenen 10 ülke, 2000–2019

Doğal tehlikelerin tetiklediği tüm afetler İklim ve hava ile bağlantılı afetler 

 

122 ülke/yıl 115 ülke/yıl 128 ülke 107 ülke/yıl 107 ülke/yıl 116 ülke

Çin 279 Çin 289 Filipinler 23 Çin   226 Çin   238 Hindistan 16

ABD 191 Filipinler 173 Hindistan 18 ABD   183 Hindistan  157 ABD   15

Hindistan 182 Hindistan 166 ABD 16 Hindistan  154 ABD   150 Filipinler 12

Endonezya 146 ABD 155 Endonezya 13 Filipinler  130 Filipinler  142 Japonya  9

Filipinler 142 Endonezya 129 Çin 12 Endonezya  90 Endonezya  92 Çin  9

Bangladeş 82 Japonya 10 Japonya 10 Vietnam  76 Japonya  68 Endonezya  8

Vietnam 81 Vietnam 65 Vietnam 7 Bangladeş  71 Vietnam  64 Vietnam  7

Afganistan 81 Meksika 62 Uganda 7 Meksika  57 Meksika  57 Uganda  7

Pakistan 66 Afganistan 57 Pakistan 7 Afganistan  55 Afganistan  52 Bangladeş  6

Japonya 66 Pakistan 56 Nijerya 7 Pakistan  51 Bangladeş  48 Afganistan  6

Kaynak: EM-DAT



Bölüm 3: Bir risk çarpanı olarak iklim      |      129

3.2.3 Ülkelerin büyüklüğüne göre karşılaştırma 
Daha büyük ülkelerin doğal olarak daha fazla sayıda tehlikeyle karşılaşma olasılığı daha yüksektir ancak yü-
zey alanını kontrol edersek, biraz farklı bir maruziyet tablosuyla karşılaşırız. Son 20 yılda, gelişmekte olan bir 
dizi küçük ada devletinin yanı sıra Orta Amerika, Karayipler, Pasifik ve Güneydoğu Asya’daki küçük adalar ve 
ülkeler afetlerden orantısız şekilde etkilendi. Örneğin Komorlar’da 100 km2 başına tehlike oranı (1,93) Çin’de-
kinden (0,019) 100 kat daha yüksektir. 

Şekil 3.4: Sayı ve alan bakımından afetlerden en çok etkilenen gelişmekte olan küçük ada 
devletleri, 1960–2019

Haiti
170 Papua 

Yeni Gine
85 Fiji

45

Tuvalu
16.7

Dominik Cumhuriyeti
86

Montserrat
5.9

Anguilla
4.4 Saint Vincent 

ve Grenadinler 
3.8

Maldivler
4

Küba
89

100 km2 başına afet

Toplam afet sayısı

Kaynaklar: EM-DAT ve Dünya Bankası, 2020
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Tonga, 2020. Harold Tropikal Siklonu 
Solomon Adaları, Vanuatu, Fiji ve 
Tonga’yı etkiledi. Gelişmekte olan 
küçük ada devletleri orantısız iklim 
riskleriyle karşı karşıya.

© Tonga Kızıl Haçı
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KUTU 3.1: GELİŞMEKTE OLAN KÜÇÜK ADA DEVLETLERİNİN 
TEHLİKE, KIRILGANLIK VE GELİŞEN TEHDİTLER KARŞISINDAKİ 
TEPKİSİ 

Gelişmekte olan küçük ada devletleri su ve gıda güvensizliği, ekonomik güvensizlik, artan biçimde yeniden 
iskan ve göçle ilgili zorluklarla birleşen orantısız iklim riskleriyle karşı karşıya kalan 65 milyon kişiye ev 
sahipliği yapıyor (Apgar vd, 2015; Haines, 2016; Haines ve McGuire, 2014; Holland vd, 2020; Magnan vd, 
2019; McNamara ve Des Combes, 2015; Rivera-Collazo vd, 2015; UN-OHRLLS, 2015). Gelişmekte olan küçük 
ada devletlerinde yaşayan insanların %80’inden fazlası sel, erozyon ve su kıtlığının hâlihazırda ciddi tehditler 
oluşturduğu kıyıların yakınlarında yaşıyor (IPCC, 2019, Nurse vd, 2014). Son on yılda adalar güçlü fırtınalar, 
karada ve denizde sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve diğer başka tehditler ile karşı karşıya kaldı 
(Hernández-Delgado, 2015). Bu devletler adasallıkları, iklime duyarlı doğal kaynak sistemleri, yüksek nüfus 
yoğunlukları ve diğer etkenlerin yanı sıra dış şoklara karşı ekonomik anlamda hassas olmaları nedeniyle 
özellikle kırılganlar. 

Son beş yılda, Kategori 5 Pam Tropikal Siklonu (2015) Vanuatu’yu GSYİH’nın %70’ine yakın kayba neden 
olacak şekilde harap etti; ayrıca Kiribati, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve Tuvalu’yu da etkiledi. Winston 
Tropikal Siklonu (2016), Fiji’de GSYİH’nın üçte birinden fazla kayba ve 43 kişinin ölümüne neden oldu (IPCC, 
2019b). Kategori 5 Maria ve Irma Kasırgaları (2017) 15 Karayip ülkesini vurdu, büyük hasara ve can kaybına 
yol açtı (Shultz vd, 2018). Sadece Dominika, Barbuda ve British Virgin Adaları’nın yeniden inşası yaklaşık 
5 milyar ABD dolarına (yaklaşık 4,9 milyar İsviçre frangı) mal olacak (UNDP, 2017). Kategori 4 Gita Tropikal 
Siklonu (2018) Tonga nüfusunun %80’ini etkiledi; binaları, mahsulleri ve altyapıyı tahrip ederek 165 milyon 
ABD doları (162 milyon İsviçre frangı) (GSYİH’nin %36’sı) kayba neden oldu (Tonga Hükûmeti, 2018; Schimel, 
2019). 2019’da, rekor kıran Kategori 5 Dorian Kasırgası beraberinde saatte 298 km’lik rüzgar, normal gelgit 
düzeyi üzerinde 6 metreyi aşan bir fırtına dalgalanması ve neredeyse bir metrelik (0,91 m) yağış getirerek 
Bahamalar’da bir günden fazla kaldı. 

Tropikal siklonların, Kategori 4 veya 5’e daha fazla ulaşarak ortalama yoğunluklarının artacağı tahmin ediliyor. 
Deniz seviyelerindeki yükselmenin hızlanması fırtına dalgalanmaları, gelgitler ve dalgalarla birleşerek selleri, 
kıyı çizgisi değişimlerini, toprakların, yeraltı ve yüzey sularının tuzlanmasını etkileyecek (IPCC, 2019b, Magnan 
vd, 2019). Araştırmacılar tatlı su merceklerini ve toprak verimliliğini tehlikeye atan, içme suyu ve geçim 
kaynaklarını etkileyen dalga kaynaklı seller nedeniyle 2050’lerden önce bazı mercan adalarının3 yaşanmaz 
hâle geleceğini tahmin ediyorlar (bk. örneğin Cheriton vd, 2016; Storlazzi vd, 2018; Wilbers vd, 2014). 2009 
ve 2019 yılları arasında Karayipler’de orman yangınlarına, tarımsal yıkıma, su kıtlığına ve ciddi sosyal etkilere 
yol açan kuraklıkların da gösterdiği gibi, aşırı kuraklıkların öngörüldüğü yerlerde iklim direnci oluşturulmalı 
(Climate Studies Group, 2020; Peters, 2015).

3 Mercan adaları, mercan resifleriyle çevrili adalardır. Bazıları tatlı su merceği olarak bilinen daha yoğun tuzlu suyun üzerinde yüzen tatlı yeraltı 
suyuna sahiptir.
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Şekil 3.5: Gelişmekte olan küçük ada devletleri için afet sayısının ülke büyüklüğü ile karşılaştırılması, 
1960–2019
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Kaynaklar: EM-DAT ve Dünya Bankası, 2020

Notlar: Yüzey alanı 2018 rakamlarına dayanmaktadır. Eksenler logaritmik ölçeklidir. 

3.2.4 Ülkeler içindeki ve arasındaki farklılıklar
Ülkeler; iklim ve hava ile bağlantılı tehditler (hem deniz seviyesinin yükselmesi ve sıcaklık değişikliği hem 
de aşırı hava olayları ile ilgili daha yavaş başlayan tehditler) açısından uyum sağlamış veya hazır kabul 
edilebilecekleri seviyeye göre değişiklik gösterir. Bu risklerine ve kırılganlıklarına, tehditlerle ekonomik, 
yönetimsel ve sosyal bileşenler perspektifinden başa çıkma yeteneklerine bağlıdır. Örneğin 2012’de Sandy 
Kasırgası ABD tarihindeki en maliyetli fırtınalardan biriydi, tahminen 74 milyar ABD doları (uyarlanmış) 
değerinde hasara neden oldu (NOAA, 2020b) ancak muhtemelen afet sonrasında ihtiyaç sahibi insanlar 
açısından etki daha düşüktü. 
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Şekil 3.6: İklim kırılganlığı ve uyuma hazırlık haritası

Düşük Orta Yüksek Çok yüksek

Kaynaklar: Notre Dame-Küresel Uyum Endeksi (ND-GAIN), INFORM Endeksi, OECD States of Fragility 2018

Notlar: Genel iklim kırılganlığı, bir ülkenin afet riski (INFORM) ile iklim değişikliğine karşı kırılganlığının (ND-GAIN) ölçüsü birleştirilerek hesaplanır.

INFORM Endeksi geçmişte maruz kalınan tehlikelere, kırılganlığa ve başa çıkma kapasitesine dayalı olarak afet riskinin niceliğini belirler. ND-GAIN Endeksi 
ise maruziyet, hazır olma, yönetim ve sosyal faktörlere dayalı olarak iklim değişikliğine karşı kırılganlığı ölçer. Detaylar için Metodoloji’ye bakabilirsiniz. 

3.2.5 İklim değişikliğinin çatışmalardan etkilenen 
ülkelerde yaşayan insanlar üzerindeki etkisi
Şu anda 1 milyardan fazla insan (dünya nüfusunun % 16’sı) uzun süreli insani krizler yaşayan 31 ülkede 
ikamet ediyor (Development Initiatives, 2020). 

Son yıllarda iklim değişikliğinin küresel güvenlik üzerindeki sonuçlarına dair endişeler artıyor; değişen iklimin 
birbirini izleyen savaşları tetikleyebileceğine dair uyarılarda bulunuluyor. Araştırmacılar genel olarak, iklim 
değişikliğinin doğrudan silahlı çatışmaya neden olmadığı ancak karmaşık bir etkileşimde nihai olarak çatışmaya yol 
açabilecek faktörleri şiddetlendirerek dolaylı olarak çatışma riskini artırabileceği konusunda hemfikirler (Peters 
vd, 2020). Genellikle güçlü yönetimin ve kapsayıcı kurumların yokluğu ile karakterize olan çatışma durumlarında 
iklim değişikliği sistemleri, kurumları ve insanları daha da güçsüzleştirerek istikrarsızlığın yoğunlaşmasına ve 
uzamasına katkıda bulunabilir. Aynı zamanda toplumsal şiddeti alevlendirebilir (De Juan, 2015).

İklim değişikliği doğrudan çatışmalara neden olmayabilir ancak çatışmanın sıkıntısıyla karşı karşıya kalan insan-
lar için ciddi zorluklar yaratır; güvenliklerine, evlerine ve geçim kaynaklarına yönelik tehditler oluşturur. Gıdaya 
ve suya erişim tehlikeye girebilir, temel hizmet ve sistemler harap olabilir ve olumsuz şekilde etkilenebilir. 
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Ekonomi durgunlaşabilir; sosyal ağlar, koruma ve uyum bozulabilir, bir ülkenin topraklarının veya nüfusunun 
bazı kısımları ihmal edilebilir veya devlet tarafından erişilemez hâle gelebilir. Eşitsizlikler artabilir ve kalkınma 
sekteye uğrayabilir. Çatışmalar insanları dayanıklı kılan varlıklara zarar vererek, insanların ve toplumların uyum 
sağlama kapasitesini sınırlayabilir ve onları şoklara karşı özellikle kırılgan hâle getirebilir (Adger vd, 2014).

İklim riski ve kırılganlığın kesişimi Şekil 3.6’da gösteriliyor. İklim karşısında en savunmasız olan ve yüksek 
oranda afet riski bulunan ülkelerin çoğu aynı zamanda çatışmalarının berberinde getirdiği zorluklarla ve 
kırılganlıklarla karşı karşıya kalıyor. Afganistan, Haiti, Myanmar ve Somali bu ülkeler arasında yer almaktadır. 
İklim karşısında en savunmasız olan on ülkenin sekizi aşırı derecede kırılgan. Benzer şekilde (iklim ve hava ile 
ilgili olaylarla bağlantılı olarak) afet riskine karşı en savunmasız olan on ülkenin beşi de aşırı derecede kırılgan 
kabul ediliyor. 

Çatışma ve iklim riskleri bir noktada birleşince gıda güvenliğini, ekonomik güvenliği (ICRC, 2020) ve sağlıkla 
ilgili eşitsizlikleri daha kötü hâle getirebilir, hizmetlere erişimi kısıtlayabilir. Bu sırada kurumların ve hükû-
metlerin acil ya da uzun vadeli destek sağlama, kaynakları yönetme ve gerginliği azaltma kapasitesi düşebilir. 
Çatışmalar aynı zamanda insanların geçim kaynaklarına ve dayanıklılıklarına yıllar süren zararlar vererek, çev-
rede uzun vadeli hasara yol açabilir. 

Güney Irak’ta insanlar su ve tarımla ilgili sorunlarını İran-Irak savaşı sırasında askeri amaçlarla simgesel öne-
mi olan hurma ağaçlarının kesilmesine bağlıyor. Çatışmadan kaynaklanan güvensizlik, insani yardım ve kal-
kınma kuruluşlarının acil durumlara müdahale etme ve iklim uyumunu destekleme kapasitesini sınırladığın-
da, etkiler daha da şiddetli hâle geliyor.

Değişen iklime uyum sağlama büyük sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşüm gerektirebiliyor. Ancak uzun 
vadeli ortak çabalar çatışma zamanlarında sınırlı olma eğiliminde; bu kısmen otoritelerin zayıflamasından, 
ayrıca ulusal güvenliği yeniden tesis etmeye ve nihai olarak ekonomiyi canlandırmaya odaklanmalarından 
kaynaklıyor. Yeterli kurumsal destek olmadan, insanlar ve toplumlar bu durumla geçim kaynaklarını değişti-
rerek veya çeşitlendirerek, yaşam biçimlerinde uyarlamaya giderek veya evlerinden uzaklaşarak başa çıkma-
ya çalışıyorlar. Çiftçiler kullandıkları tohumların türünü veya sulama yöntemlerini değiştirebiliyorlar. Çobanlar 
küçük bir arazi parçasında tarım yapmaya veya balık tutmaya başlayabiliyor. Bazı aile üyeleri iş bulmak için 
mevsimsel olarak başka yerlere, hatta komşu ülkelere bile taşınabiliyor. 

Pek çok insan temel geçim kaynağı arayışıyla daha büyük riskler almaya, dolayısıyla güvenli olmayan ve teh-
likeli işlere girmeye zorlanıyor ya da kendini insan ticareti veya çocuk evlilikleri gibi yüksek sömürü veya 
istismar risklerine maruz kalmış hâlde buluyor. Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri risk altında olan, yerin-
den edilmiş ve geçimini başka bir ülkede ya da bölgede yeniden kazanırken zorluklarla karşılaşan kadınları 
(özellikle ailenin geçimini kadının sağladığı haneleri) desteklemek için çalışıyor. Örneğin Ürdün Kızılayı, İngiliz 
Kızılhaçı ve IFRC’nin desteğiyle Suriyeli ve Ürdünlü kadınlara saç ve güzellik hizmetleri, dikiş, el sanatları ve 
pastacılık konularında eğitim sunuyor. Eğitimden sonra, katılımcılara işlerini büyütmelerine ve Ürdün’de bir 
geçim kaynağı yaratmalarına yardımcı olacak bir başlangıç kiti veriliyor (IFRC, 2017).

Yer değiştirme insanların öncelikli uyum yöntemi olmasa da, uygulanabilir seçeneklerin yokluğunda çoğu 
insan bunu genellikle ülke içinde yapıyor. Bazıları koruyucu amaçlarla yer değiştiriyor. Örneğin Güney Irak’ta 
düşük sosyoekonomik statüye sahip çok sayıda çiftçi geçim kaynakları giderek daha güvenilmez hâle geldiği 
için yer değiştirmeye karar verdi. Diğerleri çatışma, aşırı hava koşulları veya her ikisinin bir kombinasyonu 
tarafından tetiklenen güvenliklerine yönelik doğrudan bir tehdide tepki veriyor. İnsanlar çoğu zaman ken-
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dilerini tehlikelere maruz kalmaya devam ettikleri güvencesiz kentsel ortamlarda buluyor (Cardona, 2012). 
Örneğin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde şiddetten kaçan ve kentsel alanların eteklerindeki geçici yerleşimlere 
yerleşen insanlar zaman zaman barınaklarında tahribata neden olan şiddetli yağmurlara maruz kaldılar. 

Çatışmaların ve iklim değişikliğinin etkileri eşit değil; özellikle risk altındaki insanlar için tablo daha vahim. 
Örneğin düşük ekonomik statüye sahip insanlar, özellikle de kadınlar, şokların sosyoekonomik etkilerine 
karşı daha az dirençliler çünkü iyileşmek ve uyum sağlamak için gereken finansal kaynak, sosyal sermaye ve 
varlıklardan genellikle yoksundurlar (Buvinic, 2013).

Şekil 3.7: İklimsel açıdan kırılganlık ve savunmasızlık haritası 

Kırılgan 

Aşırı kırılgan 

Savunmasızlığı yüksek olan 60 ülkeden 46’sı kırılgan veya aşırı kırılgan.

Düşük Orta Yüksek Çok yüksek

Kaynaklar: ND-GAIN 2017, INFORM Index 2017, OECD 2018

Notlar: INFORM verileri yalnızca (iklim ve hava ile ilgili tehlikelere bağlı) afet riskini görmek için taranır, dolayısıyla aynı zamanda çatışmayla bağlantılı 
riskleri içermez. OECD, sırasıyla -1,2 ve -2,5 kırılganlık puanı eşiklerini kullanarak bağlamları “kırılgan” veya “aşırı kırılgan” olarak sınıflandırır.
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KUTU 3.2: ÇAD GÖLÜ HAVZASI: İKLİM, ÇATIŞMA VE AFETLERİN 
KESİŞME NOKTASI 

Çad Gölü Havzası, Afrika kıtasının yaklaşık %8’ini kaplayan ve Cezayir, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, 
Libya, Nijer ve Nijerya’ya yayılan geniş bir alanı içeriyor. Bu alan çoban ve çiftçiler arasındaki çatışmadan, 
insan kaçakçılığından, kaçırılma vakalarından ve diğer zorluklardan etkileniyor. Bölgede hayatta kalması 
insani yardıma bağlı olan yaklaşık 11 milyon insan var; acil gıda yardımı için 5 milyon kişi hedefleniyor; ve 
yerinden edilen 1 milyondan fazla insanın büyük çoğunluğu ev sahibi topluluklarda yaşıyor.

Göl, bölgedeki insanların geçimlerinin temelini oluşturan önemli bir kaynak ve bölgenin yaşadığı insani 
zorlukların, güvenlik ve kalkınmaya yönelik sorunların merkezinde yer alıyor. Çad Gölü 1972’den beri %90 
oranında küçülürken, nüfusu yaklaşık 7 milyondan bugün 30 milyona ulaştı. Bu nüfusun tamamı gölün 
kıyısında yaşamıyor ancak içme suyu, sulama ve geçim olanakları için göle bel bağlamış durumda. 

İklim değişikliği bölgedeki göçebe çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmayı tetikleyen ve çiftçiler ile balıkçılar 
arasında gerginlik yaratan su kaynaklarının azalmasına ciddi şekilde katkı sağlıyor. İklim değişikliğinin göl 
üzerindeki etkisi nüfustaki büyümeyle bir araya gelince topluluk çatışmasını artırıyor; insani zorluklara 
ve kalkınmaya yönelik sorunlara neden oluyor. İklim değişikliği yüzünden azalan hayati doğal kaynakların 
korunması için daha fazla ilgi ve kaynak sağlansaydı, krizin baskı noktalarından bazıları azaltılabilirdi. 

Çad, 2020. Bölgedeki pek çok çoban gibi 
Ali’nin yaşam tarzı da silahlı şiddet ve iklim 
değişikliğinin birleşik etkileri nedeniyle tehdit 
altında.

© ICRC
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3.2.6 İklim değişikliği bölgeleri nasıl etkiliyor? 
IPCC Afrika’da, özellikle ülkenin tropikal bölgelerinde sel tehlikelerinin artabileceğini belirtiyor; Güney Afri-
ka’nın ise orman yangınlarından ve kuraklıklardan giderek daha fazla etkilenmesi bekleniyor (orta düzeyde 
güven) (IPCC, 2014). Bu tehlikelerin kırılgan toplumlarda daha fazla maruziyete yol açması muhtemel gözükü-
yor ve IPCC, kısmen nüfus artışlarına (1970’te 850.000 kişiden 2030’da 3,6 milyon kişiye) bağlı olarak, sel riski 
altındaki insanların sayısında büyük artışlar olacağını öngörüyor (Handmer vd, 2012). Afrika nüfusları bazı 
durumlarda fizyolojik ısıl konfor limitlerinin üzerine çıkan aşırı sıcaklıklardan da etkilenecek (yüksek güven). 
Aynı zamanda aşırı sıcaklığa uyum önlemleri almayan ve yüksek derecede maruziyet yaşayan şehir merkez-
lerinde nüfusların artacağı tahmin ediliyor (IPCC, 2019a).

Asya’da sel tehlikelerinin Güney ve Güneydoğu Asya’nın bazı kısımlarında artması muhtemel gözüküyor 
(orta düzeyde güven); ayrıca Asya’nın seller karşısında kırılgan olan nüfusu 1970’te 29,7 milyon kişiyken, bu 
sayı 2030’da 77,6 milyona yükselebilir (Handmer vd, 2012). Kuzey ve Orta Asya da dahil olmak üzere bazı 
bölgelerin orman yangınlarına karşı giderek daha kırılgan hâle gelmesi ve bu yangınlardan etkilenmesi bek-
leniyor; Çin’de ise özellikle mera yangınları bekleniyor. Asya’nın tropikal bölgelerinde turbalık yangın riskinde 
artış tahmin ediliyor (IPCC, 2014).

Kalkınma konusundaki ilerlemeler, Asya’daki mega ve ikincil şehirlerdeki büyüme ile (alt bölgeler arasında 
farklılık gösteren) yoksulluktaki değişimler iklim değişikliğinin Asya’daki insanları nasıl etkileyeceği üzerinde 
tesir sahibi olacak. 

Amerika kıtasında sel tehlikelerinin Güney Amerika’da artması muhtemel gözükürken (orta düzeyde gü-
ven), Kuzey ve Güney Amerika’da sel riski altındaki nüfusun önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor (Kuzey 
Amerika’da 1970’te 640.000 iken, 2030’da 1,19 milyon; Güney Amerika’da 1970’de 550.000 iken, 2030’da 1,3 
milyon) (Handmer vd, 2012). Seller ve buzul gölü taşma selleri dahil olmak üzere, buzulların erimesi ile bağ-
lantılı riskler de artacak (IPCC, 2019a). Aşırı dalgaların ve fırtına dalgalanmalarının Güney Okyanusu boyunca 
yükselen deniz seviyelerine bağlı olarak artması bekleniyor (yüksek güven). Karayipler’de sel riski altındaki 
nüfusun ve ada toplumlarını etkileyen yıllık kıyı seli hasarının artması öngörülüyor (IPCC, 2019a). Amerika 
kıtasının aynı zamanda orman yangınları karşısında giderek daha kırılgan olacağı ve bu yangınlardan etkile-
neceği düşünülüyor (düşük düzeyden orta düzey güvene). 

Okyanusya’da aşırı dalgaların ve fırtına dalgalanmalarının tropikal doğu Pasifik boyunca yükselen deniz 
seviyeleri nedeniyle artması bekleniyor (yüksek güven). Yıllık kıyı seli hasarının da aynı şekilde artacağı ve 
mercan adalarındaki toplumların bu durumdan özellikle etkileneceği öngörülüyor (IPCC, 2019a).

Avrupa’da sel tehlikelerinin Kuzeydoğu Avrasya’da artması muhtemel gözüküyor (yüksek güven). Aşırı dal-
gaların ve fırtına dalgalanmalarının Baltık Denizi’nde yükselen deniz seviyeleri nedeniyle artması bekleniyor 
(orta güven) (IPCC, 2014; IPCC, 2019a). Arktik lokasyonlarda yıllık kıyı seli hasarının artması beklenebilir (IPCC, 
2019a). IPCC özellikle Akdeniz bölgesinde kuraklıkların sıklığının ve yoğunluğunun artmaya devam edeceğini 
öngörüyor; bu bölgenin aynı zamanda orman yangınları karşısında giderek daha kırılgan hâle geleceği ve bu 
yangınlardan etkileneceği tahmin ediliyor (orta güven). Sıcak hava dalgalarının sıklığı ve yoğunluğu şimdiden 
artmış durumda, gelecekte de artmaya devam edecek (yüksek güven) (IPCC 2014).
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Kaynak: IPCC, 2014
Notlar: Artan yağış, ya şiddetli yağışların sayı, yoğunluk ve sıklığındaki artışa ya da yılda maksimum günlük yağışın 20 yıllık artan dönüş süresine (veya bunların bir 
kombinasyonuna) gönderme yapar. Güncellenmiş tahminlerin 2021’deki IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu’nda yayınlanması beklenmektedir. Orman yangınları 
genellikle artan sıcaklık ve kuruluk ile ilişkilendirilir ve bazı bölgelerde orman yangınlarının arttığı tahmin edilmektedir. Ancak bu, Beşinci Değerlendirme Raporu’na 
sistematik olarak kaydedilmediği için bu haritaya dahil edilmemiştir. Bölgeler, bu haritanın amacı doğrultusunda yalnızca IPCC tarafından kullanılan 26 alt kıta 
bölgesine göre tanımlanmıştır (IPCC, 2012).

İKLİM KIRILGANLIĞI 
YÜKSEK BÖLGELER
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3.3 AFETLERİN VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİLİĞİN FARKLI GRUPLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Tüm toplumlar birbirinden farklıdır ve toplumların içindeki insanların çeşitli kapasiteleri, deneyimleri ve en-
gelleri vardır. Ancak belli faktörler belli grupları yapısal ve sistematik olarak daha kırılgan hâle getirir ya da 
afetlere maruziyeti artırır ve böylece bu grupları daha yüksek bir riskle karşı karşıya bırakır. 

3.3.1 Çocuklar ve gençler 
2013 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), çocukların her yıl afetlerden en çok 
etkilenen grup olduğunu tespit etti. Bu durum o zamandan bu yana değişmiş değil. IFRC araştırması “iklim 
değişikliğinden kaynaklanan afetler de dahil olmak üzere afet ortamlarında çocukların şiddet, istismar, ihmal 
ve sömürüyle karşılaşma riskinin diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek olduğunu” gösteriyor (IFRC, 2020). 
Dünya çapında yarım milyardan fazla çocuk aşırı şiddetli sellerin meydana geldiği alanlarda yaşıyor; 160 
milyon çocuk ise kuraklığın şiddetli ya da çok şiddetli olduğu bölgelerde ikamet ediyor. Malawi, Mozambik ve 
Zimbabve’de Idai Siklonu evlerini ve okullarını yıkıp onları ailelerinden ayrı düşürdükten sonra yardıma ihtiyaç 
duyan yaklaşık 1,6 milyon çocuk vardı (UNICEF, 2019).

Doğrudan risklerin yanı sıra, çocukların afetlerin daha uzun süreli, dolaylı sonuçlarından da etkilenme eği-
liminde oldukları görülüyor. Aşırı hava olayları, doğrudan ve dolaylı olarak eğitimi kesintiye uğratıyor. Bu 
olaylar genellikle köprü, yol, okul ve sınıf gibi altyapıları yok ediyor veya hasara neden oluyor; böylece tesisleri 
kullanılamaz hâle getiriyor veya bunlara (güvenli) erişimi engelliyor. 

Afetler geçim kaynaklarını etkiliyor, gıda kıtlığına ve yetersiz beslenmeye neden oluyor, güvenli içme suyunun 
mevcudiyetini azaltıyor ve sanitasyonu riske atıyor (menstrüasyon dönemi boyunca kızların okuldaki devam-
lılığı üzerinde görülen sonraki sonuçlarla birlikte). Ayrıca sıtma ve kolera gibi hastalıkların görülme sıklığını ar-
tırabiliyor ve kronik hastalıkların tedavisini sekteye uğratabiliyor ki bu da devamsızlığa yol açıyor ve öğrenme 
performansını olumsuz etkiliyor. COVID-19 çocukların eğitimi, sosyal yaşamı, fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerin-
de açık etkilere sahip olmakla birlikte, bu açılardan çocukları etkilemeye devam edecek (Ramchandani, 2020).
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Şekil 3.8: Afetlerin ve iklim değişikliğinin farklı gruplar üzerindeki etkileri
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Dominik Cumhuriyeti, 2017. Rosa Nuñez 
ve ailesi Maria Kasırgası’ndan sağ kurtuldu 
ancak yaşadıkları yerin çocukları için çok 
tehlikeli olması onu korkutuyor. Dünya 
çapında yarım milyardan fazla çocuk sellerin 
çok yoğun şekilde meydana geldiği bölgelerde 
yaşıyor ve 160 milyon çocuk kuraklığın 
şiddetli veya aşırı şiddetli olduğu bölgelerde 
ikamet ediyor.

© Catalina Martin-Chico
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KUTU 3.3: İKLİM EYLEMİNİN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ İÇİN GENÇLERİN 
KATILIMINI SAĞLAMAK

Günümüzün çocukları ve gençleri iklim değişikliğinin etkilerinden orantısız bir şekilde etkilenecek. Bununla 
birlikte gençlik iklim değişikliğine yönelik eylemleri aktif bir şekilde teşvik ediyor. 2019’da 150’den fazla 
ülkede milyonlarca genç iklim eylemi talep etmek için sokaklara döküldü. Protestolar eşi görülmemiş bir 
ölçekte gerçekleşti ve gençlik aktivizmi, iklim değişikliğini küresel gündemlerin tepesine taşıdı. Sir David 
Attenborough’un da altını çizdiği gibi “gençler birçoğumuzun 20 yıldır üzerinde çalışıp başaramadığı şeyleri 
başardılar” (Bradley, 2019). 

İnsani yardım, kalkınma ve iklim sektörleri çocukların ve gençlerin bakış açılarının yerel, ulusal ve küresel 
düzeylerde duyulmasını sağlamaya yardımcı olabilir ve olmalı. 

Children in a Changing Climate gibi yeni kurulan koalisyonlar, bu gündemi yenilikçi yaklaşımlarla ilerletmek için 
çabalıyorlar – kolektif çocuk seslerini teşvik etmek için küresel “Çocuk İklim Kartlarının” süregelen gelişimini 
desteklemek de buna dahil. Eğitim ve motivasyonun yanı sıra kolaylaştırıcı ortamlar yaratmak da Kızılhaç 
ve Kızılay İklim Merkezinin gençlerin iklim değişikliği konusuna katılımını sağlama stratejisinin merkezinde 
yer alıyor.

Kızılhaç ve Kızılay İklim Merkezinin amiral öğretim programı Y-Adapt, dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda 
gençlerin uyum konusunda öncülük ettiği eylemlere ve savunuculuğa ilham vermek için kullanılıyor. Haiti’de 
sel riskini azaltmak için kanalizasyonların temizlenmesi ve Guatemala’da dang hummasına yönelik farkındalık 
kampanyalarının teşvik edilmesi gençlerin öncülük ettiği eylemlere örnek olarak verilebilir. Y-Adapt aynı 
zamanda yerel düzeyde gençleri motive etmenin ulusal ve küresel savunuculuk fırsatlarının önünü nasıl 
açabileceğini gösteriyor. Mikronezya Kızılhaç Derneğinde gönüllü olarak çalışan 19 yaşındaki Shadwig Edward, 
Y-Adapt deneyimlerini New York’taki BM Küresel İklim Zirvesinde paylaştı ve uluslararası topluma “kendilerini 
küçük adalarda yaşayan insanların yerine koymaları ve onların neler yaşadığını anlamaya çalışmaları” için 
çağrıda bulundu. 
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3.3.2 Kentsel alanlarda yaşayan yoksul insanlar 
İklim değişikliği ve kentleşme, 20 ve 21. yüzyılların en dönüştürücü eğilimlerinden ikisi olma özelliğini taşıyor. 
Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve 2050’ye kadar bu oranın üçte ikiye ulaşması bek-
leniyor (BM, 2018a).

Yoksulluk, kırılganlığın temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dünya Bankasının Unbreakable başlıklı 
raporu, “Yoksul insanlar etkilendiğinde, kaybettikleri varlık payının yoksul olmayanlara kıyasla iki ila üç kat 
olduğunu, bunun da büyük ölçüde varlıklarının ve geçim kaynaklarının doğasından ve kırılganlığından kay-
naklandığını” ortaya koyuyor (Hallegate vd, 2016).

Kentsel alanlarda yaşayan yoksul insanlar, özellikle kenar mahallelerde ve gayriresmî yerleşimlerde ikamet 
edenler dışlanma, güvensiz barınma, hayati hizmetlere sınırlı erişim, yüksek yaşam maliyetleri, gıda güven-
sizliği ve daha büyük sağlık riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Etkilerini hafifletmek veya ortadan kaldırmak için 
ortak bir çaba ortaya koyulmazsa, iklim değişikliği tüm bu zorlukları daha da kötüleştirecek. 

Risk altındaki toplumlar, genellikle ülke içinde maruziyetin en yüksek olduğu yerlerde yaşıyor. Kolombiya 
Medellin’de çoğu çatışma nedeniyle yerinden edilen ve şu anda gayriresmî yerleşimlerde yaşayan insanlar 
(Albuja ve Adarve, 2011; Wisner vd, 2004), dik yamaçlarda ve şehrin çevresindeki sulak alanların yakınında 
oturuyorlar (Cadavid, 2011). Bu gayriresmî yerleşimler, bulundukları konum nedeniyle sellere veya heyelan-
lara daha fazla maruz kalıyor. Konutların genellikle zayıf olan yapısı, drenaj sisteminin yetersizliği ve diğer 
sosyoekonomik koşulların yanı sıra temel hizmetlere erişimdeki zorluklar bu toplumları doğal tehlikeler açı-
sından daha yüksek riskle karşı karşıya bırakıyor. 

Gelecekte şehirler, iklim değişikliği ve nüfus baskısı nedeniyle şiddetli ve ciddi bir su kıtlığı riski altında olacak. 
Bunun ilk örneklerine 2018–2019 yılındaki su sıkıntısının şehri tehlikeli bir şekilde suyun tükeneceği “Sıfır Gü-
nü”ne yaklaştırdığı Cape Town’da, Chennai ve Karaçi’de rastlıyoruz. Küresel olarak, kentsel alanlarda yaşayan 
insanların hâlihazırda güvenli, güvenilir ve uygun fiyatlı suya sınırlı erişimi var; hatta birçoğu satıcılardan su 
satın alırken fahiş fiyatlarla karşılaşıyor (Mitlin vd, 2019). Şehirlerdeki su kıtlığından ilk ve en şiddetli şekilde 
etkilenecek olanlar da yine kentsel alanlarda yaşayan yoksul insanlardır. 

Dünya ısınmaya devam ederken, aşırı sıcaklık riski de artıyor. Sıcak hava dalgaları en çok şehirlerde hisse-
diliyor çünkü inşaat malzemeleri ısıyı tutuyor ve ortam sıcaklıklarının çevredeki kırsal alanlardan çok daha 
yüksek olmasına yol açıyor.

Mikro ısı adalarının sıklıkla var olduğu ve iç hava sıcaklığının daha yüksek olarak belgelendiği kenar mahalle-
lerde ve gayriresmî yerleşimlerde, aşırı sıcaklık çok daha şiddetli hissediliyor. Daha yaşlı sakinler ve önceden 
tıbbi sorunları olan kişiler, sıcaklık artışının sağlıkları üzerinde yarattığı tehdide karşı daha kırılgan olacaklar. 
Bu kişiler aynı zamanda maliyet, coğrafi yakınlık veya etiketlenme gibi durumlara bağlı olarak acil sağlık hiz-
metlerinde engellerle karşılaşabilirler.

Bu risklerin çoğu bugün zaten yaşanıyor olsa da, iklim değişikliği plansız hızlı kentleşme ile birlikte etkilerin 
ölçeğini ve kapsamını daha da artıracak. Riski azaltmak için bugün adil ve ileriye dönük eylemlere yatırım 
yapılması gerekiyor. 
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3.3.3 Yerli topluluklar 
Dünyanın dört bir yanındaki yerli topluluklar iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor. Örneğin, Arktik bölgesin-
de kalıcı olarak yaşayan dört milyon insanın yaklaşık %10’u hâlihazırda iklim değişikliğinin etkilerini tecrübe 
eden ve yalnızca sağlıkları ve geçim kaynakları değil, aynı zamanda geleneksel yaşam tarzları ve kültürleri 
açısından da büyüyen bir tehditle karşı karşıya olan yerli insanlardır (UN-DESA, 2008).

IPCC Arktik denizi, göl ve nehir buzu ile donmuş topraktaki değişikliklerin geleneksel avcılık, çobanlık ve ba-
lıkçılık uygulamalarını bozduğunu; yerli halklar arasında hastalık, yetersiz beslenme, yaralanma ve akıl sağlığı 
sorunlarına ilişkin risklerin artmasına neden olduğunu belirtiyor. 

Deniz ekosistemleri de giderek daha fazla etkileniyor ve geçimleri balıkçılığa bağlı olan topluluklar için olum-
suz sonuçlar doğruyor (yüksek güven). 

Bu değişiklikler sadece ekonomik kayba neden olmuyor; topluluklar hasat edilen türlerin dağılımındaki deği-
şikliklere uyum sağladıkça ya da balıkçılık veya avlanma alanlarına erişimleri azaldıkça “potansiyel olarak hızlı ve 
geri döndürülemez bir kültür, yerel tecrübe ve yerli bilgi kaybı” riskini de beraberinde getiriyor (IPCC, 2019a). 

Kolombiya’da, Venezuela sınırına yakın daha kuzeydeki Guajira çöl bölgesinde yaşayan Waayu yerlileri, 2010 
- 2016 yılları arasında El Niño olayından ciddi şekilde etkilendi. Bu, kuraklık sırasında yüzey su kaynaklarının 
(göletler ve akarsular) kaybı nedeniyle güvenli suya erişimde zorluklara; yetersiz beslenme ve suya sınırlı eri-
şim ile bağlantılı akut ishal ve solunum yolu hastalıklarının insidansında artışa; geçimlik tarım kayıplarına ve 
hayvanların (keçi ve koyun) ölümüne yol açtı. Bu durum aynı zamanda kuraklık dönemlerinde toplulukların 
acil durum veya müdahale stratejilerinin eksik olduğunu da ortaya çıkardı.

Avustralya’da yerli topluluklar, ülkenin Kuzey Toprakları’nın en kuzey bölümünü kapsayan ve kıtadaki şiddetli 
iklim değişikliğinin ön saflarında yer alacağı söylenen Top End bölgesinde artan zorluklarla karşı karşıya. Uzak 
bölgelerdeki yerli halkların, özellikle de avcılık ve balıkçılık için doğal çevreye bağımlı olan toplulukların iklim 
değişikliğinin etkilerinden orantısız bir şekilde etkileneceği tahmin ediliyor (Australian Broadcasting Corpora-
tion, 2019; Green vd, 2009; Salleh, 2007).

Örneğin Daly Nehri›nden (Nauiyu) yerli sanatçılar, geleneksel sel uyarı işaretlerinin yakın zaman içinde değiş-
tiğini belirtiyor. Sanatçı Kieren Karritpul bu durumu şöyle açıklıyor: “Nauiyu’daki yaşlılar kafalarının karıştığını 
söylüyor. İklim ve döngü değişiyor. Rüzgar her yönden geliyor. Bu yıl hiç yağmur yağmadı. Mızrak otunun 
saplarında da hiç su yoktu.” (TRPPF, 2018).

3.3.4 Yaşlılar 
Yaşlı insanlar (70 yaş üstü) 2000’den 2017’ye kadar afetlere bağlı ölümlerin %8,26’sını temsil ediyordu (yılda 
yaklaşık 4.700) (BM, 2019). Yaşlılar afetlerden, özellikle de aşırı sıcaklıklardan orantısız bir şekilde etkilenme 
eğiliminde. Toplam nüfusun yüzdesi olarak bakıldığında, tüm yaş grupları içinde en yüksek ölüm oranına 
sahipler (IMHEI, 2020).

Yaşlı insanların afetler karşısındaki kırılganlığı cinsiyet, etnik köken ve sosyal dışlanmışlık gibi diğer faktörlerle 
birlikte yaşlılık veya yaşa bağlı engellerden kaynaklanabilir. Azalan hareketlilik muhtemelen yaşlıların afetlerden 
orantısız bir şekilde etkilenmesine neden olan ana faktörlerden biri. Aile yardımının ve diğer destek yapılarının 
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bozulması da aynı şekilde etkilidir. Dünya genelinde en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke olan Japonya’da, 
2020 Temmuz ayının başında şiddetli yağmurlar Kyushu adasındaki 50’den fazla huzurevini sular altında bıraka-
rak birçok kişinin ölüme yol açtı. Bölge için uyarı yapılmasına rağmen, bir afet sırasında yaşlıları tahliye etmenin 
belli zorlukları var. Tahliye merkezleri çoğu zaman ihtiyaç duyulan bakımı sağlayamıyor ve özellikle COVID-19 
salgını sebebiyle virüs korkusu yaşlıları huzurevlerini terk etmek konusunda tereddüde düşürebiliyor (New 
York Times, 2020). Benzer şekilde, Avustralya orman yangınlarında ölenlerin büyük çoğunluğu (yangınla müca-
dele çalışmalarına katılanlar dışında) 60 yaşın üzerindeydi (Coates, 2020; Wahlquist vd, 2020).

3.3.5 Engelliler 
2018 yılı itibariyle, dünyada bir tür engeli olduğu tahmin edilen bir milyar insan vardı; bu küresel nüfusun 
yaklaşık %15’ine tekabül ediyor (OHCHR, 2020). Çevresel açıdan kırılgan ülkelerde engelli kişilerin payı daha 
yüksek, bu 177 milyon insan anlamına geliyor ve belli bir ülke nüfusunun en yoksul %20’si için oran daha da 
yükseliyor (IFRC, 2018b). Zihinsel ve psikososyal engeli olan kişiler genellikle sağlık hizmetleri, destek, eğitim 
ve kapsayıcılığın önünde birden çok düzeyde ayrımcılık ve engelle karşılaşıyor (BM, 2018b).

OHCHR’ye göre: “Engelli insanlar afetlerin olumsuz etkilerinden orantısız bir şekilde etkileniyorlar ve afet 
riskini azaltma politika, plan ve programlarından genel olarak hariç tutuldukları için ölüm, yaralanma ve ek 
sakatlık açısından daha büyük risk altındalar. Acil durumlarla ilgili bilgi ve uyarılar genellikle engelliler için 
erişilebilir değil” (OHCHR, 2020).

Engelliler, afet yönetim planlarını tasarlama süreçlerinin de dışında tutulabiliyorlar. Engelli kişiler karar verme 
sürecinin dışında bırakılırlarsa, hayata geçirilebilecek risk azaltma ve uyum önlemlerini belirleyerek sürece 
katkıda bulunamazlar (Turnbull vd, 2013). Engelli dernek ve kuruluşlarını ilgili strateji ve programların oluştu-
rulma aşamasına dahil etmek ve önemli bilgileri geniş çaplı olarak paylaşmak afetlerin engelliler üzerindeki 
etkisini azaltmak açısından önem taşıyor. 

3.3.6 Kadınlar ve genç kızlar 
Afetlerin etkilerinin cinsiyetsiz olduğunu söyleyemeyiz. Kadınlar ve genç kızlar genellikle cinsiyetlendirilmiş 
sistemler, kanunlar, yapılar ve sosyal beklentiler tarafından ciddi şekilde sınırlandırılmış durumdalar. Bu da 
karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmedikleri; kendilerinin ve ailelerinin itibar, gelişim, güvenlik, şok 
ve streslere hazırlıklı ve bunları yönetebilme kapasitesi ile yaşayabilmelerini sağlama çabalarında kenara 
itildikleri ve dışlandıkları anlamına geliyor. 

Gıda, temiz su, adet hijyeni yönetimi, cinsel sağlık ile üreme sağlığı hizmetleri ve eğitime yetersiz erişim ka-
dınların ve genç kızların karşılaştığı zorluklar arasında yer alıyor. Afetlerin sosyoekonomik ve gıda güvenliği 
ile ilgili etkileri özellikle kadınlar ve genç kızlar için sorun yaratabiliyor. Düşük ücretli veya ücretsiz işlerde 
fazlasıyla temsil ediliyorlar; taciz ve çocuk evlilikleri de dahil olmak üzere cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet gibi 
güvenlik risklerine, sömürüye ve insan kaçakçılığına daha fazla maruz kalıyorlar (Plan International, 2019).

Kadınlar ve genç kızlar, salgın hastalıkların doğrudan sağlık etkileri açısından daha yüksek risk altındalar çün-
kü (hem evde hem de profesyonel olarak) acil durumlara ilk müdahale eden kişi olma olasılıkları erkeklere 
göre daha fazla ki bu da bulaşıcı hastalıklara daha fazla maruz kalabilecekleri anlamına geliyor. 
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KUTU 3.4: MYANMAR’DAKİ İKLİM ETKİLERİNE KADINLARIN 
KATILIMINI ARTIRMAK

İklim değişikliğinin Myanmar’daki etkileri, yerel toplulukları etkileyen şiddetli yağmur ve fırtınalar şeklinde 
yaşanıyor; bu durum etnik kökenler ile zengin ve yoksul insanlar arasındaki ayrımı daha da şiddetlendiriyor, 
mevcut cinsiyet eşitsizliklerini ve kırılganlıkları artırıyor. Myanmar Kızılhaç Derneği’nin Urban Risk Resilience 
adlı 4,5 yıllık programı Hinthada’nın kentsel alanlarında kapsayıcı bir toplum temelli afet risk yönetim sistemi 
geliştirmek için tutum, davranış ve cinsiyet normlarını değiştirmeye odaklanıyor. 

Toplum temelli afet yönetimine katılımlarını teşvik ederek kadınları itfaiyeci olarak eğitmeye odaklanan 
uygulamalı çalışmalar kadınların toplumda görülme şeklinde dönüştürücü değişikliklere yol açtı ve bu 
sayede afet yönetiminde kadınların liderliği desteklenmiş oldu. Kadınlar artık afet risk yönetim ekibinin bir 
parçası olarak görüldüklerini ve topluluklarının aktif üyeleri olarak kabul edildiklerini ifade etti. Bu, yalnızca 
topluluğun şok ve tehlikelere daha hazırlıklı ve dayanıklı hâle gelmesine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı 
zamanda daha yapısal cinsiyet eşitsizliklerini ele almaya da yardımcı oluyor (Myanmar Kızılhaç Derneği, 2020). 

Myanmar, 2020. Myanmar Kızılhaç Derneği 
gönüllüleri, Manpin ve Kone Khar köylerinde 
yaşayanlara sellerle ilgili uyarı mesajı verdi.

© Myanmar Kızılhaç Derneği
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3.3.7 Farklı cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, 
cinsiyet ifadesi ve cinsiyet özelliklerine 
sahip kişiler
Afetler ve iklim değişikliği farklı cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsiyet özelliklerine sahip 
olanlar da dahil olmak üzere, dünya genelinde kenara itilmiş insanları orantısız bir şekilde etkiliyor. Farklı 
cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine sahip kişiler genellikle afetler sırasında ve sonrasında sosyal ayrımcı-
lıktan etkileniyor; bu insanlar cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesini çevreleyen yasaklayıcı yasa 
ve yapılar nedeniyle yardıma erişimin dışında tutulabiliyor. 

Ne adalet, sağlık, eğitim, istihdam, barınma ve diğer hizmetlere erişimde sistemik kurumsal ve toplumsal 
ayrımcılık ne de ailelerden, topluluklardan, dini ve diğer kuruluşlardan dışlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan 
ötekileştirme bir afetin ardından kaybolup gitmez. Bu durum güvenli geçim kaynakları oluşturma ve sağlık, 
su ve sanitasyon hizmetlerine erişim girişimlerini baltalayabilir, şoklara ve strese karşı kırılganlığı artırabilir ve 
iyileşme kapasitesini azaltabilir.

Evlerde ve topluluk yapılarında tahribata yol açan afetler, farklı cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği olan in-
sanları yüksek gerilimli kamusal alanlara girmeye zorlayabilir ki bunlar çoğu zaman bariz bir taciz ve şiddet 
ortamı yaratarak önceden var olan etiketlemeleri alevlendiren alanlardır. Bu hoşgörüsüzlük sıklıkla farklı cin-
sel yönelime veya cinsiyet kimliğine sahip olduğu bilinen topluluklara yönelik şiddetin artmasına neden olur.

Farklı cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine sahip kişiler, afetlerden sonra devlet merkezlerinden yardım 
istemekten çekinebilir. Bu nedenle resmî yardıma erişimde zorluk yaşayabilir, afetlerden etkilenen diğer in-
sanlardan gördükleri şiddet karşısında daha kırılgan hâle gelebilirler. 

3.3.8 Göçmenler ve hâlihazırda yerinden edilmiş 
kişiler 
Yerinden edilmiş insanlar düşük barınma standartları, kampların konumu ve yardıma sınırlı erişim nedeniyle 
afetler karşısında özellikle kırılgan olabilir. 2020 yılının Mayıs ayında Hindistan ve Bangladeş kıyılarının bazı 
kısımlarını vuran Amphan Siklonu’nun doğrudan güzergâhında olmamasına rağmen, Bangladeş’teki kamp-
larda yaşayan yerlerinden edilmiş kişiler şiddetli yağmur ve rüzgarlara maruz kaldı; bulundukları yerleşimle-
rin bazı kısımlarını su bastı, bu da daha fazla yer değiştirmeye yol açtı. En az 60 barınak yok oldu. COVID-19 
kısıtlamaları nedeniyle yüksek riskli bölgelerden yapılan yer değiştirmeler ertelendi; drenaj ve acil barınak 
onarımları gibi bölge geliştirme çalışmaları askıya alındı veya azaltıldı. UNHCR, yıllık muson hazırlıklarının 
zamanında tamamlanamaması durumunda yaşamı tehdit eden sonuçların ortaya çıkabileceği konusunda 
uyarıda bulundu. 

Göçmenler sürekli olarak afet müdahale planlarının ve fiili müdahalenin dışında bırakılıyor. Göçmenler, özel-
likle de düzensiz göçmenler, hizmetlere erişimde birçok engelle karşılaşıyor; tutuklanma korkusu, bilgi ek-
sikliği ve hizmetlere erişim için doğru kimlik belgesine sahip olmamak bu engeller arasında yer alıyor. Bu 
kısıtlamalar afet müdahalesi bağlamında ABD’den Belize’ye ve Tayland’a kadar tutarlı bir şekilde geçerliliğini 
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koruyor. Bazen göçmenler dışlanabiliyor, bazense yetkililerin ve hizmet sağlayıcıların farkında olmayabile-
cekleri şekillerde yapısal olarak bu dışlanmışlığa maruz kalabiliyorlar. Örneğin Maldivler, başkent Malé için 
tek içme suyu kaynağı olan desalinasyon tesisi bozulduğunda bir su krizi yaşadı. Maldivler Kızılayı’ndan su 
dağıtması istendi ancak hükûmet tarafından izlenen ilk süreç, insanlar ulusal kimlik kartlarını gösterdiklerin-
de su sağlamaktı. Kızılay personeli bunun birçok göçmen işçinin suya erişimini engelleyeceğini açıkladığında, 
herkesin suya erişimini sağlamak için dağıtım noktalarında kimlik kontrolü yapılmaması yönünde bir politika 
kararı alındı.

Göç ve insan hareketliliği de hedef bölgelerdeki toplulukların değişen iklimle başa çıkma ve uyum becerilerini 
etkileyebilir. Göçmenler ev sahibi toplumlara çok olumlu katkı sağlayabilirken, hareketli nüfuslar yerel çevre 
koşullarının farkında olmayabilir ya da arazi ve doğal kaynakların artan kullanımı yoluyla çevresel bozulmaya 
katkıda bulunabilir. Örneğin ormansızlaştırma, yer değiştirme alanlarının kurulmasının bir sonucu olabilir. 
Aynı zamanda arazi terk edildiğinde ekosistemler de bozulabilir.

Bangladeş, 2019. Ağustos 2017’den bu yana 
700.000’den fazla insan Myanmar’ın Rakhine 
eyaletinden kaçtı ve güvenlik arayışıyla Cox’s 
Bazar’a geldi. Kamplarda yaşayan yerinden 
edilmiş kişiler afetler karşısında özellikle 
kırılgan olabilir. 2020’de Bangladeş’te yerinden 
edilmiş kişilerin yaşadığı yerleşimlerin bazıları 
sular altında kaldı, bu durum daha fazla yer 
değiştirmeye neden oldu.

© Amerikan Kızılhaçı
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Yerinden edilmiş insanlar düşük 
barınma standartları, kampların 

konumu ve yardıma sınırlı erişim 
nedeniyle afetler karşısında özellikle 

kırılgan olabiliyor. Göçmenler sürekli 
olarak afet müdahale planlarının ve 

fiili müdahalenin dışında bırakılıyor.
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3.4 İNSANİ MÜDAHALE 
İHTİYAÇLAR VE MALİYETLER

Afetlerden etkilenen bazı insanlar, bu durumla başa çıkmalarını ve iyileşmelerini sağlayacak maddi birikim-
lere veya sosyal koruma programlarına erişebilir. Ancak birçok insan başkalarının desteğine güvenemez. İlk 
müdahale her zaman aile, komşu ve topluluklardan gelir ve afet müdahalesinin büyük çoğunluğu yereldir 
(kendi kapasiteleri ve fonları olan yerel kuruluşlar). 

İklim ve hava ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, afetlere cevaben ülke içi insani yardıma ne kadar har-
candığının izini sürmek son derece zordur. Bununla birlikte, uluslararası insani yardım verilerinin izlenmesi 
veya tahmin edilmesi biraz daha kolaydır.

2019 yılında, BM ve partnerlerinin afetlere müdahalesi (insani müdahale planlarına dayalı olarak) toplamda 
yaklaşık 707 milyon ABD dolarına (yaklaşık 693 milyon İsviçre frangına) ulaştı; buna çatışmalara yönelik mü-
dahaleler veya nedenlerin karışık olabileceği kitlesel yer değiştirme durumları dahil değildi – bk. Şekil 3.9.

IFRC ve Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri, 2019 yılı boyunca (uluslararası yardım çağrılarına dayalı olarak) 
uluslararası ölçekte desteklenen 109 afet müdahale operasyonunda yer aldı; 153 milyon İsviçre frangı har-
cadı ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 15 milyon kişiyi hedef aldı. Bu afetlerin ilk 10’unu Şekil 3.9’da görebilirsiniz. Bu 
rakamlar ihtiyaç sahibi herkese yönelik yardımı değil (ki bu çok daha pahalıya mal olurdu), yapılan fiili yardımı 
göstermektedir. 

Şekil 3.9: 2019’da afetlere küresel insani müdahale

2019’da BM ve partnerlerinin afetlere insani müdahalesi 

Ülke – kriz Harcama (İsviçre frangı, milyon)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti – Ebola virüs salgını, 2018–2019 342,2

Mozambik – Idai ve Kenneth Siklonları, Nisan 2019 295,5

Bahamalar – Dorian Kasırgası, Eylül 2019 28,5

İran – Seller, Mart 2019 13,9

Bangladeş – Seller ve heyelanlar, Haziran 2019 6,2 6.2 

Endonezya – Tsunami, Aralık 2018 5,4

Endonezya – Tsunami/deprem, Eylül 2018 1,0

Cibuti – Seller, Kasım 2019 0,2

Toplam 692.8 
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2019’da afetlere IFRC destekli müdahale – İlk 10 (uluslararası çağrılara dayalı olarak)

Ülke – kriz Harcama (İsviçre frangı, milyon)

emo at  on o m yet   bola s sal ını 16.8

n one ya  ep em e ts nam le  11.5

o amb   T op al a  lon 8.3

a amala  o an ası ası 7.9

f an stan  a lı  e an  selle 3.3

ye  elle 1.2

aos  n  selle 1.0

an la eş  son selle 0.9

ala   elle 0.6

ba  ma ası ası 0.5

Toplam 52.0

Kaynaklar: OCHA FTS ve IFRC GO

Uluslararası insani müdahalenin maliyetlerine ilişkin biraz daha doğru bir tahmin elde etmek için son on 
yılda etkilenen ortalama insan sayısı dikkate alındığında ortaya çıkan tablo şu şekilde: Her yıl yaklaşık 130 mil-
yon insan, doğal tehlikelerin tetiklediği afetlerin etkileri nedeniyle uluslararası insani yardıma ihtiyaç duydu 
ve yaklaşık 108 milyon kişi iklimsel afetlerden etkilendi. Bunun maliyetinin doğal tehlikelerin tetiklendiği tüm 
afetler açısından insani yardım için yılda 6 ila 19,3 milyar İsviçre frangı veya iklimsel afetler için yılda 5 ila 16 
milyar İsviçre frangı olduğu tahmin edilebilir.
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KUTU 3.5: IFRC’NİN AFETLERE MÜDAHALESİ 

Yalnızca büyük afetler manşetlere çıkıp güçlü bir uluslararası insani müdahaleyi tetiklese de, Ulusal Kızılhaç 
ve Kızılay Dernekleri aslında kendi ülkelerindeki bir dizi afetle müdahale ediyor. Bunlar yüzbinlerce insanı 
etkileyen şiddetli afetlerden 10’dan daha az kişi hayatını kaybettiği veya 100’den az kişi etkilendiği için EM-
DAT’a kaydedilmeyen daha küçük afetlere kadar çeşitlilik gösteriyor. 

2019 yılında IFRC ve Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri (uluslararası yardım çağrılarına dayalı olarak) 
uluslararası ölçekte desteklenen 109 afet müdahale operasyonunda yer aldı; bunların 70’i iklimsel olaylarla 
bağlantılıydı ve çok daha fazlası ülke içi kaynaklar kullanılarak desteklendi. Daha küçük afetleri ele alırsak, bazı 
Ulusal Dernekler’in sürekli müdahalede bulduğunu ve bazı ülkelerde günde birden fazla afet kaydedildiğini 
söyleyebiliriz. 

2018 yılında IFRC ve Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri yalnızca afet müdahalesine değil, aynı zamanda afet 
risk azaltma (ARA) projelerine de önemli yatırımlar yaptı; 160 ülkede ARA projelerine 207 milyon İsviçre frangı 
harcadı ve 52 milyon kişiye ulaştı (IFRC, 2018a; 2019 ARA haritalama sonuçları henüz mevcut değil) (Küresel 
ARA ve iklim değişikliğine uyum harcamaları hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 7’ye göz atabilirsiniz). 
2019’da IFRC ve Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri, epidemi ve pandemilere hazırlıklı olma çalışmalarına 
5,18 milyon İsviçre frangının üzerinde yatırım yaptı; böylece afetlere ve bulaşıcı salgın hastalıklar hazırlıklı 
olma ve müdahale etme konusunda bir çoklu tehlike yaklaşımı oluşturmuş oldu. 



Bölüm 3: Bir risk çarpanı olarak iklim      |      155

3.5 SİSTEMLER ŞİMDİ VE 
GELECEKTE BUNUN ÜSTESİNDEN 
GELEBİLECEK Mİ? 

3.5.1 Azalan fonlar
İnsani yardım sistemi en kırılgan insanların şok ve krizleri öngörmesine, dayanmasına, bunlara uyum sağla-
masına yardımcı olmak ve kimsenin geride kalmamasını sağlamamak için yeterli kaynak yaratma konusun-
da hâlihazırda bir takım zorluklarla karşı karşıya (IFRC, 2018b). COVID-19 salgınının neden olduğu fazladan 
stresin öncesinde bile, ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşları ve sistemleri iklimle bağlantılı afetlerin 
sayı ve yoğunluğundaki artışa rağmen önleme, müdahale etme ve iyileşmeyi destekleme konularında mevcut 
kaynaklarda eş bir artış olmadığı için daha azla daha fazlasını yapmak için mücadele ediyorlardı (Uluslararası 
Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, 2020).

2019’da, toplam uluslararası insani yardım miktarı 2012’den bu yana ilk kez düştü. Development Initiatives’e 
göre COVID-19 salgını “gergin bir insani yardım sistemine ek talepler yüklüyor, hükûmetlerin ve kurumların 
müdahale kapasitesini tüketiyor, zaten sınırlı olan insani yardım ve kalkınma finansman kaynaklarında daha 
çok ve daha hızlı düşüş riski doğuruyor. Bu faktörlerin birleşimi, hâlihazırda çok yoğun stres altında olan bir 
insani yardım sistemi için kusursuz bir fırtına ortamı yaratıyor” (Development Initiatives, 2020). 

Şekil 3.10: Uluslararası insani yardımın hacmi, 2015-2019
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Notlar: 2019 rakamları ön tahminlerdir. Veriler, sabit 2018 fiyatlarıyladır. 
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2020’de bu durumun iyileşmesi beklenmiyor; hatta Development Initiatives’e göre, resmî kalkınma yardımı 
(RKY) da dahil olmak üzere tüm kaynaklarda düşüş başlayacak. Analiz bazı ülkelerin gelirlerinin %7 oranında 
düşebileceğini öne sürerken, en kötü senaryolar 2021 itibariyle RKY’de 19 milyar ABD doları (18,5 milyar 
İsviçre frangı) düşüş olacağını gösteriyor.

Fonlar azalırken ihtiyaçlar artıyor. Bu boşluklar COVID-19 krizinin etkisiyle daha da kötüleşecek. Değişen iklim, 
hem sistemler hem de bağışçılar üzerinde daha büyük bir baskı yaratacak. Ve COVID-19’da olduğu gibi, dün-
ya buna hazırlıklı değil. IPCC’nin de ifade ettiği gibi: “2°C’lik küresel ısınmada, ihtiyaç sahibi insanlara etkili bir 
şekilde yardım etmek daha da zorlaşacak ve bu ısınmanın hem insani hem de finansal maliyetler açısından 
sonuçları olacak. Artmakta olan insani ihtiyaçlar bugün bile, mevcut fonların çok ötesinde” (IPCC, 2018).

3.5.2 Maliyetler artıyor
2019 yılında, IFRC ve Kızılhaç ve Kızılay İklim Merkezinden iklim ve afet uzmanları, uyuma yönelik devamlılık 
arz eden zayıf yatırımların insani ve finansal maliyetini vurgulamak için önde gelen iklim ekonomistleriyle 
birlikte çalıştı. IFRC’nin The Cost of Doing Nothing (IFRC, 2019) başlıklı raporu iklimle bağlantılı afet ve krizlere 
yönelik uluslararası insani müdahalenin 2030 ve 2050 yıllarında nasıl olabileceğine dair iyimser ve karamsar 
senaryoları gözler önüne seriyor. 

Kötümser senaryoda, 2050 yılı itibariyle iklimle bağlantılı afetlerin ve iklim değişikliğinin sosyoekonomik etki-
lerinin bir sonucu olarak her yıl 200 milyon insanın uluslararası insani yardıma ihtiyaç duyabileceği öne sürü-
lüyor. Bu sayı sel, fırtına, kuraklık ve orman yangınları nedeniyle bugün uluslararası insani yardım sisteminin 
desteğine ihtiyaç duyan tahmini 108 milyon insanın neredeyse iki katına tekabül ediyor. Sadece on yıl uzakta 
olan 2030’da bile bu sayı yaklaşık %50 oranında artabilir.

Sağlanan desteğin miktarına ve maliyet tahminlerinin kaynağına bağlı olarak, mevcut ihtiyaçların karşılanması 
uluslararası fon sağlayıcılara yılda 5 ila 16 milyar İsviçre frangına mal olacak (on yıllık ortalamaya göre ve tüm 
ihtiyaçların genel olarak uluslararası fon sağlayıcılar tarafından karşılanmadığını ya da hiç karşılanmadığını 
göz önünde bulundurarak). 2050’ye kadar, bu finansman ihtiyacı yılda 24 milyar İsviçre frangının üzerine 
çıkabilir.

The Cost of Doing Nothing (Hiçbir Şey Yapmamanın Bedeli) raporu en yoksul ve en yüksek risk altındaki nüfus-
lar için iklim değişikliğine uyum önlemlerine acil ve kayda değer yatırımlar yapılırsa, kötümser sonuçların yine 
de önlenebileceğini gösteriyor. Her yıl iklimle bağlantılı afetler nedeniyle uluslararası insani yardıma ihtiyaç 
duyan insan sayısı da 2030’a kadar 68 milyona düşebilir, hatta 2050 itibariyle bu sayı 10 milyon bile olabilir – 
bu, bugüne göre % 90’lık bir düşüş anlamına geliyor. 

Çalışmanın kapsamı, uluslararası insani yardım sistemi tarafından sağlanan hayat kurtarıcı acil yardım ve 
destekle sınırlandırıldı ve uzun vadeli iyileşme maliyetleri veya çatışmanın çarpan etkileri hesaba katılmadı. 
Sonuç olarak, hiçbir şey yapmamanın gerçek maliyeti, muhtemelen bu raporda sunulan rakamlardan çok 
daha yüksek olacak (IFRC, 2019).
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Şekil 3.11 İklim afetlerinin insani yardım maliyetleri - Geçmiş ve gelecek
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Kaynaklar: EM-DAT, OCHA FTS, Dünya Bankası ve IFRC (2019)

Notlar: 2019–2050 için verilen tahmin, IFRC’nin Cost of Doing Nothing raporundaki (2019) karamsar senaryodur. Karamsar senaryo, dengesiz büyüme 
ve afetlerden etkilenen küresel nüfus payındaki artışla SSP4’e dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz IFRC, 2019. Değerler 2018 fiyatlarıyladır. Grafik, 
iklimle bağlantılı afetlerle ilişkili tahmini yıllık insani yardım maliyet gereksiniminin 10 yıllık hareketli ortalamasını göstermektedir. Gölgeli alan karamsar 
senaryo projeksiyonunun %90 güven aralığını ifade etmektedir.
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3.6 SONUÇLAR VE TAVSİYELER

İklim değişikliği büyük bir tehdittir ancak afetlere neden olan şey kırılganlık ve maruziyet ile nasıl etkileşime 
girdiğidir. Dolayısıyla iklimle bağlantılı afetlere uyumun önemli bir kısmı iklimin kendisiyle değil, insanları teh-
likeye atan neden ve koşullarla ilgilidir.

Bu bölüm kırılganlığın nedenlerini ve iklim değişikliğinin farklı coğrafi bölgelerdeki insanları nasıl etkilediğini 
gözler önüne serdi; son yıllarda insanları etkileyen afetlerin sayılarına ve türlerine derinlemesine bir bakış 
sağladı. Aynı zamanda farklı tehlikelerin çocuklar, yaşlılar, kentsel alanlarda yaşayan yoksul insanlar, kadınlar 
ve genç kızlar, yerli topluluklar, göçmenler ve yerinden edilmiş insanlar, engelliler ve farklı cinsel yönelim, 
cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsiyet özellikleri olan insanlar üzerinde nasıl orantısız bir etkiye sahip olabi-
leceğini ortaya koydu. 

Şimdi ne yapmamız gerekiyor? 
Desteği risk altındaki gruplara uygun hâle getirmek 

• Hiçbir kişi, grup, topluluk veya toplum doğası gereği savunmasız değildir; karşılaştıkları riskler koşullara, 
müdahalelere, sosyal hizmet ve yapılara erişime ve bileşik şoklara bağlı olarak zaman içinde değişir. On-
ları daha yüksek risk altına sokan sistemik ve kültürel engelleri ortadan kaldırırken, desteği risk altındaki 
gruplara uygun hâle getirmek için ortak çaba gösterilmeli.

• Mevcut ve gelecekteki maruziyet hakkında sahip olduğumuz bilgiler ışığında, ülkelerin ve toplumların 
şimdi ve gelecekte iklimle bağlantılı tehlikeler açısından en fazla risk altında olan kişi ve grupların özel 
ihtiyaçlarını ele alabilmek için atabileceği birçok adım var. 

• Ancak bu adımlar, neden bazı toplumların ve insanların tehlikeyle başa çıkma kapasitesinin diğerlerine 
göre daha düşük olduğunun anlaşılmasına ve farklı risk deneyimlerinin özenli analizine dayanmalı. Aksi 
takdirde, riskleri azaltmaya yönelik insani yardım çalışmaları en çok ihtiyaç duyan insanlara ulaşmakta 
başarısız olacaktır. 

Emisyonları azaltmak ve iklim değişikliğine uyum önlemlerine yatırım yapmak

• 2019’da Küresel Uyum Komisyonu sert bir soru yöneltti: “Erteleyip daha fazla bedel mi ödeyeceğiz yoksa 
ileriye dönük plan yapıp gelişecek miyiz?” Zorluklar çok büyük; dolayısıyla en kötü etkilerden kaçınmak 
için emisyonları azaltma ve iklim değişikliğine uyum önlemlerine yatırım yapma yolunda ortak çaba sarf 
edilmeli. Bu sadece dünyadaki en yoksul ve dışlanmış insanlar için değil; herkes için, Dünya’daki yaşamın 
bağlı olduğu ekosistemler, varlıklar ve hizmetler için de çok önemli. 
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Artan riske hazır olmak için yeni bir yaklaşım geliştirmek 

• Gördüğümüz üzere, insani ihtiyaçlar artmaya devam edecek. Bu ihtiyaçları karşılamak için mevcut olan 
kaynaklar, yeni koronavirüsün neden olduğu küresel şoktan önce bile düşüşteydi. Bu boşlukların hem 
sistemler hem de bağışçılar üzerinde daha fazla baskı yaratarak COVID-19 kriziyle daha da kötüleşmesi 
ve dünyayı artan iklim değişikliği tehlikeleri karşısında hazırlıksız bırakması da riskler dahilinde. 

• İnsanlığın COVID-19 salgınını yönetirken, bir sonraki küresel şoka (iklim değişikliğine) hazırlanmasına 
yardımcı olmak için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bölüm 4’de insani yardım, kalkınma ve iklim aktörleri-
nin afetlerin etkisini azaltmak için alabileceği uygulanabilir önlemler özetleniyor; maruziyeti ve kırılganlığı 
azaltmak, tehlikeleri öngörmek, daha hızlı davranmak, müdahalenin sürdürülebilir olmasını ve gerçekten 
daha iyiyi inşa etmesini sağlamak adına harekete geçmenin önemi vurgulanıyor. 
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Tanımlar 
Dirençlilik: Tehlikelere maruz kalan bir sistemin, topluluğun veya toplumun direnme, özümseme, düzenleme, 
uyum sağlama, dönüştürme, bir tehlikenin etkilerini zamanında ve (risk yönetimi aracılığıyla temel yapı ve 
işlevlerin korunması ve restorasyonu da dahil olmak üzere) verimli bir şekilde üzerinden atarak iyileşme 
becerisi (UNDRR, tarihsiz).

Risk odaklı iyileşme: İyileşmenin daha sürdürülebilir ve dirençli olmasını sağlayan risk temelli bir karar 
süreci. İyileşme konusundaki karar vericileri, tüm iyileşme seçeneklerinin belirsiz risk ve fırsatlar yaratmayı 
içerdiğini anlamaya ve kabul etmeye sevk eder (ODI/UNDP, 2019). 

İklim değişikliğine uyum: Mevcut veya beklenen iklim değişikliğine ve etkilerine uyum süreci. Beşeri sistem-
lerde uyum, zararları hafifletmeyi veya önlemeyi ya da faydalı fırsatlardan istifade etmeyi amaçlar. Bazı doğal 
sistemlerde insan müdahalesi, beklenen iklim değişikliğine ve etkilerine uyumu kolaylaştırabilir (IPCC, 2012).

Afet risk azaltımı: Yeni afet riskini önlemeye, mevcut olanı azaltmaya ve kalan riski yönetmeye odaklanan 
eylem. Bunların tümü, Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesinde belirtildiği gibi, direncin güçlendirilmesine ve 
dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunur (UNDRR, tarihsiz).

İklime duyarlı programlama: İklime duyarlı programlamanın evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. 
Bu raporun amacı doğrultusunda, bunu “iyi ve sürdürülebilir programlama” ile eş tutan Kızılhaç ve Kızılay 
tanımını kullanıyoruz:

İnsanların iklim şoklarını öngörmesini, özümsemesini ve bunlara uyum sağlamasını garantiye almak için 
kapsayıcı yeşil kalkınmayı desteklemek ve mevcut hava tahminlerinden ve iklim biliminden yararlanmak. 
İnsani yardım programlaması, müdahale ve iyileştirme operasyonları sırasında iklimsel ve çevresel etkimizi 
azaltma çabalarını da içerir (Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi ve IFRC, 2020).

Hazırlıklı olma: Hükûmetler, müdahale ve kurtarma kuruluşları, topluluklar ve insanlar tarafından mevcut 
veya olası afetlerin etkilerini etkin bir şekilde tahmin etmek, bunlara müdahalede bulunmak ve iyileştirmek 
için geliştirilen bilgi ve kapasiteler (UNDRR, tarihsiz).

Erken uyarı sistemi: Bireylerin, toplumların, hükûmetlerin, işletmelerin ve diğerlerinin tehlikelerden önce 
afet riskini azaltmak için zamanında harekete geçmelerini sağlayan entegre bir sistem. Bu sistem tehlike 
izleme, tahmin, afet riski değerlendirme, iletişim ve hazırlık faaliyetlerine yönelik yöntem ve süreçleri kapsar 
(UNDRR, tarihsiz). 

İleriye dönük eylem: Bir şoktan önce veya akut etkiler hissedilmeden afetlerin olası etkilerini önlemek veya 
hafifletmek için gerçekleştirilen bir dizi eylem. Eylemler, bir tehlike etkisi beklentisiyle ve olayın nasıl ortaya 
çıkacağına dair bir tahmine dayalı olarak gerçekleştirilir. İleriye dönük eylemler, risk azaltımına ilişkin uzun 
vadeli yatırımların yerini tutmamalı ve insanların riskleri yönetme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamalı 
(Anticipation Hub, 2020).
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GİRİŞ - 
ARTAN İKLİM RİSKLERİNİN 
ETKİLERİNİ ÖNLEMEK VE 
AZALTMAK İÇİN HAREKETE 
GEÇMEK 

Artan iklim riskleri tüm gezegen için sorun teşkil ediyor ve çok uzun zamandır bu soruna çözüm getiremi-
yoruz. İnsani yardım topluluğu, iklim değişikliğinin çalışmalarını nasıl etkilediğini büyük ölçüde göz ardı etti. 
İklim ve kalkınma toplulukları, iklim değişikliğinin etkilerini ele almayı bilfiil insani yardım topluluğuna bıraktı. 
Ancak, hâlihazırda meydana gelen iklim ve hava ile bağlantılı afetlerin sayı, sıklık ve şiddetindeki artışı ya da 
deniz seviyelerinin yükselmesi ve çevresel bozulma gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan daha kademeli 
etkileri artık görmezden gelemeyiz. Harekete geçmek, acilen harekete geçmek ve artan riskleri birlikte ele 
almak hepimizin sorumluluğu. 

İklim değişikliğinin etkileri karşısında çaresiz değiliz. Bugün maruziyetin yanı sıra, kırılganlığı ve (yoksulluk, 
eşitsizlik, çevresel bozulma, sosyal adaletsizlik, hatalı çevresel yönetim ve başarısız yönetişim de dahil olmak 
üzere) kırılganlığın temel nedenlerini ele almak için gösterdiğimiz çabalar, bugün ve yarın insanların bu duru-
mun üstesinden nasıl gelebileceğini belirleyecek. İklimle bağlantılı daha fazla tehlike karşısında riski azaltma-
nın tek yolu, insanların kırılganlığını ve maruziyetini azaltmak. 

Ancak (önceki bölümlerde açıklanan) bu zorlukları afet yönetiminin geçmişte kalmış düzenlemeleriyle çöze-
meyiz. Hayat kurtarmak ve gelecekteki aşırı iklim ve hava olaylarının etkilerini azaltmak için hep birlikte daha 
fazlasını yapmalıyız. En yüksek risk altındaki toplumlarda iklim değişikliğine uyum ve riske dayalı gelişim çalış-
malarını acilen büyütmemiz gerekiyor. Bununla birlikte tahmin bilgilerine dayanarak çok daha hızlı öngörüde 
bulunmamız ve hareket etmemiz gerekiyor. Bunlardan herhangi birini başarılı bir şekilde yerine getirmek için 
insani yardım, kalkınma, iklim ve çevre sektörlerinin her zamankinden daha fazla işbirliği yapması gerekiyor. 

Değişen bir iklimde insanların tehlikelerden etkilenme olasılığının neden daha yüksek olduğuna dair sağlam 
bir anlayışa sahip olmak çok önemli. İnsanları şoklara ve streslere karşı daha kırılgan hâle getiren şeyin ne 
olduğunu ve bunun nedenlerini anlayarak, bu kırılganlıkların temel nedenlerini ele almak ve insanların uyum 
kapasitelerini güçlendirmek mümkün. Kimin ve neyin tehlikelere maruz kaldığını daha kapsamlı bir şekilde 
anlayarak, müdahaleleri maruziyetin en yüksek olduğu bölgelere, ülkelere, sektörlere, nüfuslara ve altyapıla-
ra odaklamak mümkün (Bölüm 3, 3.1. başlıktaki kırılganlık ve maruziyet konusuna göz atabilirsiniz).

Peki kuruluşlar, iklim değişikliğinin artan etkilerine ayak uydurmak için gereken dönüşümü nasıl hayata ge-
çirebilir? Riskleri etkili bir şekilde azaltmak istiyorsak, ortak hedef olarak dirençle birlikte önleme, hazırlık, 
müdahale ve iyileşmeyi kapsayan çabalar aracılığıyla maruziyet ve kırılganlığı aynı anda azaltmamız gereke-
cek. İnsani yardım, kalkınma ve iklim/çevre sektörlerinin her birinin tamamlayıcı rolleri var (bk. Şekil 4.1). Bu 
sektörler bu roller aracılığıyla güç birliği içinde hareket etmek, çabaları güçlendirmek, birbiriyle uyumlu hâle 
getirmek ve birlikte çözüm üretmek için daha fazlasını yapabilir. 
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Bu bölüm insani yardım, kalkınma ve iklim/çevre toplulukları olarak adım atmamız gereken veya farklı şekilde 
hareket etmemizi gerektiren kilit alanlardan bazılarını ele alıyor. Artan iklim risklerinin etkilerini önlemek ve 
azaltmak, çalışma şeklimizdeki değişikliklerle birlikte iklim eyleminde acil bir büyüme gerektiriyor. Ancak ger-
çek bir fark yaratmak ve gezegenimizin iklim kriziyle yüzleşmeye gerçekten hazır olmasını sağlamak için etki 
ve erişimimizi artırma yolunda yeni ve farklı türde ortaklıklar geliştirmemiz ve bunları büyütmemiz gerekiyor.

Ve son olarak: Daha etkili risk yönetiminin yanı sıra, kendi faaliyetlerimizin yerel ve küresel ayak izleriyle riski 
daha da artırmadığımızdan emin olmamız gerektiğini unutmamalıyız. Daha iyi bir çevresel yönetim, iklime 
duyarlı her türlü yaklaşımın temel bileşenidir ve Bölüm 5’te detaylarıyla ele alınmaktadır.

Şekil 4.1: Tehlikelerin afete dönüşme olasılığını azaltmaya yönelik eylemler 

KALKINMA

HAZIRLIK

AFET RİSK AZALTIMI 

İLERİYE DÖNÜK EYLEM 

MÜDAHALE

İYİLEŞTİRME 

Afet 
olasılığını 
azaltmak

Bir tehlikenin 
potansiyel 

etkilerini 
azaltmak

Afetlerin 
etkilerine 

müdahale etmek 

Afet 
olasılığını 
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4.1 İKLİM RİSKİNE UYUM SAĞLAMA –  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN VE AŞIRI 
HAVA OLAYLARININ GELECEKTEKİ 
ETKİLERİNİ AZALTMAK

Dünya gelişmeye ve evrilmeye devam ederken, maruziyet ve kırılganlık seviyelerimizi kalkınma planlaması 
ve yatırım kararlarının doğası, arazi kullanımı ve kentsel planlama, altyapı, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltma 
önlemleri ile etrafımızdaki doğal çevre yönetimi şekillendiriyor. Daha güvenli ve daha adil şehirler, yaşam 
koşulları ve çevreler yaratmak ve çeşitlendirilmiş geçim kaynaklarını desteklemek iklim ve hava ile bağlantılı 
afetler yüzünden risk altında olan insan sayısını azaltabilir. Toplumları harekete geçirmek için seferber etmek 
tüm bu çabaların merkezi bir bileşeni. Birlikte ele alındığında bu tür eylemler yaşamları ve geçim kaynaklarını 
koruyacak, gelecekteki acil insani yardım ihtiyacını azaltacak ve mevcut gidişatımızın potansiyel büyük finan-
sal ve beşeri maliyetini en az indirecektir. 

Değişen riskleri dikkate alan sürdürülebilir ve kapsayıcı gelişim (riske dayalı gelişim), maruziyeti 
ve kırılganlığı azaltıp kapasiteleri artırmak için anahtar başlangıç noktasıdır. Risk ister kalkınma, 
ister afet riskini azaltma (ARA), ister iklim değişikliğine uyum merceğinden ele alınsın; her yaklaşımın temel ve 
ortak hedefleri insanların bugün ve gelecekte riskler karşısındaki maruziyet ve kırılganlığını azaltmak, toplum-
ların şokları ve stresleri öngörme, özümseme ve bunlara uyum sağlama kapasitelerini güçlendirmektir. Bu, 
zaman ölçeklerinde iklim riskinin yönetilmesini, kısa vadeli insani müdahaleyi uzun vadeli risk planlamasıyla 
bağlantılandırmayı ve en dezavantajlı ve kırılgan toplumlar için direnç oluşturmayı gerektirir.

İklimsel şok ve streslerdeki artışa uyum sağlamada odaklanılacak bazı temel kalkınma alanları tarım, su sis-
temleri, doğal çevre, şehirler ve altyapıdır (örneğin bk. GCA, 2019). Aynı şekilde, iklim risklerine uzun vadeli 
bir bakış sunan sağlık, eğitim ve sosyal koruma yatırımları yapmak uyum çabalarının sürdürülebilir olmasını 
sağlamak için kritik öneme sahip olacaktır. İnsanları, haneleri, toplumları risk azaltma ve afet ve krizlere ha-
zırlanma çalışmaları kapsamında desteklemeye yönelik çabalar da insanların artan riskleri öngörme, bunlara 
hazırlıklı olma ve müdahale etme konusunda donanımlı olmalarını sağlamak için hayati önem taşıyacaktır. 
Risklere uyum sağlamak için çözümleri şekillendirmek amacıyla tehlikelere ve risklere ilişkin yerel anlayış ve 
bilginin kullanıldığına, bu çözümlerin uygun maliyetli ve sosyal olarak kabul edilen önlemler olarak ölçeklen-
dirilmesi gerektiğine dair artan kanıtlar mevcut (Agrawal A vd, 2019).
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KUTU 4.1 / VAKA ÇALIŞMASI  
ZAMAN ÖLÇEKLERİNDE RİSK YÖNETİMİ: HİNDİSTAN’DAKİ AŞIRI 
SICAKLIKLAR 

Ölümcül ve öngörülebilir olan sıcak hava dalgaları iklim değişikliği nedeniyle küresel olarak artıyor. Dolayısıyla 
sıcak hava dalgalarının insanlar üzerindeki etkilerini önlemeye yönelik çabaları dünya genelinde artırmak çok 
önemli. Sıcak hava dalgalarının etkileri kısa ve orta vadede basit, düşük maliyetli eylemlerin uygulanması ve 
bilinçli uzun vadeli planlama stratejileri oluşturulmasıyla önlenebilir.

Örneğin, klima (daha pasif önlemlerin uzun bir geçmişi olsa da) Hindistan’ın aşırı sıcaklıklarla başa çıkmak için 
kullandığı en yaygın çözümdür. Ancak klimaların artan enerji tüketimi ve kirlilik gibi olumsuz etkileri daha fazla 
risk yaratıyor. Bununla birlikte yüksek ön maliyetler ve altyapı gereksinimleri, özellikle düşük gelirli ülkelerde, 
yoksul ve kırılgan nüfuslar için klimayı erişilemez hâle getiriyor.

Gucerat Hükûmeti, sıcaklık stresini azaltmak için uzun vadeli bir eylem olarak, merkezi olarak soğutulmuş 
suyun yer altı boruları aracılığıyla tüketicilere dağıtıldığı merkezileştirilmiş bir havalandırma sistemi olan 
bölgesel soğutmayı uygulamaya koydu (IMF, 2018). 

Orta vadede, aşırı sıcak karşısında kırılgan olan nüfusların belirlenmesi gibi kritik önlemler de Gucerat’ta 
öncelik hâlini almış durumda. Risk değerlendirmelerinde, evde kalma eğiliminde oldukları ve basit suçların 
görülme sıklığı nedeniyle pencerelerini açık bırakmaktan korktukları için kadınların genellikle sıcaklık stresine 
daha fazla maruz kaldıkları sonucuna varıldı (Singh, 2019). Bu riskler anlaşıldığında, kısa ve orta vadeli 
eylemler hayat kurtarmak için çok önemli olabilir.

Kısa vadeli bir eylem olarak aşırı sıcaklıklara bağlı tüm risklerin azaltılamayacağının farkında olan Hindistan 
Kızılhaçı, sıcak hava dalgalarına yönelik hava tahminlerine dayalı farkındalığı artırma kampanyaları yürütüyor; 
43°C’ye ulaşan sıcaklıklara hazırlanılması için kalabalık pazarlarda, hatta havaalanında gönüllüler tarafından 
düzenlenen flash mob dans gösterileri buna örnek olarak verilebilir (İklim Merkezi, 2017).
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4.1.1 Mevcut durum: Hâlâ pek çok boşluk ve 
zorluk var 
Gelecekteki risklere maruziyet ve kırılganlığı etkin bir şekilde ele almanın önünde birkaç temel zorluk var. Bu 
zorluklardan ilki bu riskleri, özellikle iklim değişikliği ışığında değişen riskleri ilk etapta doğru bir şe-
kilde tanımlayıp anlayabilmek. Tehlikeler, maruziyet ve kırılganlık hakkındaki verilerin (doğru ölçekte, ay-
rıntılı ve zaman içindeki dinamik değişiklikleri içerecek şekilde) mevcudiyeti, kalitesi ve erişilebilirliği bir engel 
olmaya devam ediyor. Bunun nedeni özellikle veri ve bilgilerin (yasal ve gizlilik kısıtlamalarına dikkat edilerek) 
açık platformlar aracılığıyla paylaşılmak yerine kurumsal düzeyde silolarda üretilmesi. 

İkinci zorluk program ve projelerin değişen iklim risklerini ne ölçüde dikkate aldığı, bunları azalt-
mak veya ele almak için ne kadar çaba harcadığıdır. Sonuç olarak kalkınma, ARA ve hatta kurtarma 
çabaları genellikle iklim risklerinin değişen doğası dikkate alınmadan tarihsel risklere dayalı olarak geliştirilir, 
bu da zayıf kalkınma tercihlerine yol açar. Örneğin 35 OECD ülkesinden yalnızca 5’i, iklim öngörülerine dayalı 
olarak değişen fiziksel iklim risklerini hesaba katmak için en az bir teknik kodu veya standardı yeniden ince-
lemeye aldı (GCA, 2019). ABD’de 2018 yılına ait bir analiz, uzun vadeli sel riski olan bölgelerde ülke genelinde 
önemli yerleşimsel ve ticari gelişmeler olduğunu ortaya koydu. Analize göre yüksek riskli sel bölgelerinde 
nüfus, sel bölgelerinin dışındaki alanlara kıyasla daha fazla artış gösterdi (Maciag, 2018).

Üçüncü zorluk ise ihtiyacın en yüksek olduğu yerlerdeki toplumlara yönelik kalkınma, iklim deği-
şikliğine uyum, ARA, program ve yatırım hedeflerindeki yetersizlikle ilgilidir. Bunun nedeni siyasi 
irade ve fon eksikliğidir. Afet riski yönetimi (ARY) projeleri çoğu zaman insanlara ve insanların refahına ne 
kadar fayda sağlayacağına değil, finansal faydalarının ne kadar büyük olacağına dayanır (Hallegate vd, 2016). 
Afet riskini azaltmaya odaklanan projeler kaçınılan varlık kayıpları veya parasal değer temelinde değerlendi-
rildiğinde, daha zengin alanları veya insanları koruyan ya da destekleyen projeler daha fazla değer getiriyor 
gibi görünür (Hallegate vd, 2016). Kalkınma, ARA ve iklim değişikliğine uyum programları çoğu zaman ulusal 
düzeyde, daha kalabalık ve gelişmiş alanlara odaklanır; maruziyetin ve şok ve stresler karşısındaki kırılgan-
lığın en yoğun olduğu yüksek riskli alanları geride bırakır. Örneğin 2017 yılında Etiyopya’daki Humanitarian 
Country Team tarafından gerçekleştirilen bir analiz, bir dizi kalkınma programı tarafından hedeflenen böl-
geler ile tekrarlayan iklim şoku riski en yüksek olan bölgeler arasında önemli bir kopukluk olduğunu ortaya 
koydu. Bu konu ve en kırılgan toplumlara ulaşarak hizmet vermek için olası çözümler, akıllı finansmanla ilgili 
Bölüm 7’de daha ayrıntılı olarak ele alınıyor. 

Dördüncüsü “uyum müdahaleleri temel olarak proje bazlıdır ve genellikle dışarıdan yürütülür; 
bu müdahaleler karar alma süreçlerinde yerel liderliği çok az garanti eder” (Mfitumukiza vd, 2020). 
Yerel topluluklar tasarım aşamasına dahil edilmezlerse, müdahaleler en yüksek risk altındaki kişilerin ihti-
yaçlarını karşılayamama riski taşır; daha da kötüsü, topluluklar bu müdahaleleri reddedebilir ya da bunlara 
tam bir direnç gösterebilir (The Carnegie Trust, tarihsiz). Aynı zamanda, iklim şokları ve tehlikeler karşısında 
en kırılgan topluluklar çoğu durumda ulaşılması en zor olan veya toplumun geri kalanından en çok dışlanan 
topluluklardır. Bu nedenle de genellikle iklim değişikliğine uyum ve risk azaltma yatırımları ile insani müdaha-
lenin gerisinde bırakılırlar (bk. IFRC, 2018a).

2018 Dünya Afet Raporu, insani müdahalenin gerisinde kalan farklı gruplara dikkat çekiyor: haritalarda veya 
kamuya açık kayıtlarda görünmeyen, genellikle temel belgelerden yoksun olup gözlerden uzak yaşayanlar; 
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arazi, iklim, güvensizlik veya ulaşım altyapısının eksikliğinden dolayı ulaşılamayanlar; belirli bağlamlar bağış-
çılar tarafından kabul görmediği için parasızlık çekenler; düzensiz göçmenler ve kentsel şiddet durumlarının 
ortasında sıkışan kişiler gibi insani müdahale çabalarında kapsam dışı kalanlar; yaşlılar ve engelliler gibi farklı 
ihtiyaçları olup programların tasarımı nedeniyle dışarıda bırakılabilenler (IFRC, 2018b). Aynı gruplar ARA ve 
iklim değişikliğine uyum çabalarında da geride bırakılma riski altındadır.

Son olarak, maruziyet ve kırılganlığı azaltmaya yönelik yaklaşımlar genellikle farklı sektör, kurum 
veya topluluklardan yola çıkılarak çözülmeye çalışılır; bu da müdahalelerin etkinliğini azaltır 
(PLACARD, 2020) ve bir takım boşluklar oluşmasına yol açar. Bu silolar farklı seviyelerde mevcuttur: bir yan-
dan kalkınma şemsiyesi altında ARA ve iklim değişikliğine uyum kurumları arasında, diğer yandan kalkınma 
ve insani yardım toplulukları arasında. Maruziyet ve kırılganlığı azaltmak konusunda ARA ve iklim değişikliğine 
uyumun birbiriyle örtüşen hedeflerine rağmen, tarihsel gelişimlerinin farklılığı göz önüne alındığında, bu iki 
mesele genellikle farklı kurumsal yetki, bütçe, plan ve politikalardan yola çıkılarak ele alınır (PLACARD, 2020). 
Dahası, bu iki yaklaşım çoğu zaman yoksulluğu azaltma çabaları gibi kırılganlığı en aza indirmeyi amaçlayan 
diğer yaklaşımlardan da kopuktur (ayrıca bk. Bölüm 6 ve 7).

Yemen, 2020. Yemen’i sert bir şekilde vuran 
olağanüstü şiddetli yağmurlar ve seller düzinelerce 
insanın hayatını kaybetmesine ve on binlerce kişinin 
etkilenmesine neden oldu. Çatışma, iklim değişikliği, 
yoksulluk ve COVID-19 da dahil olmak üzere salgın 
hastalıkların birleşik etkileri nedeniyle birçok insan 
kırılgan durumda.

© ICRC / Munder Ahmed
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Etkili olabilmek için çabalar değişen 
iklimle birlikte ortaya çıkan riskler, 

yaşanmış deneyimler ve yerel bilgiyle 
desteklenen sağlam bir risk analizine 

dayanmalı. 
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KUTU 4.2. AFET YÖNETİMİNDE İKLİME DUYARLI PROGRAMLAMAYA 
BAĞLI KALAMAMAK

Afet yöneticileri yerel ve ulusal seviyelerde afet hazırlığı için plan yaparken, yeni bir afet düzeyi için yetersiz 
olabilecek tahliye merkezi alanları da dahil olmak üzere mevcut tahliye veya müdahale planlarına güvenmeyi 
göze alırlar. Ya da mevcut tahliye merkezlerinin, yardım malzemesi depolarının veya planlanan dağıtım 
rotalarının sular altında kaldığını ve daha şiddetli bir fırtına veya sel nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğini 
görebilirler.

Benzer şekilde, geçim kaynaklarının iyileştirilmesine verilen destek etkilenen kişilerin kullanmaya elverişli 
su mevcudiyetindeki süregelen ve beklenen değişiklikler ile sel ve  kuraklık risk modellerindeki değişimlere 
uyum sağlamasına yardımcı olmazsa; dolayısıyla değişen koşullara uyum sağlamaya yardımcı olacak fırsatlar 
kaçırılırsa uzun vadede sürdürülemez olabilir (bk. Bölüm 5).

2018 yılında Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde meydana gelen ani sele yönelik müdahale operasyonu, 
müdahale planlarının yerel iklim koşullarını karşılayacak şekilde tasarlanmadığını gösteren yakın zamanlı 
örnekler arasında yer alıyor. Bu vakada yerinden edilmiş nüfus için tasarlanan barınak modelinde yüksek 
sıcaklıkların yeterince hesaba katılmadığı görülüyor. Bu durum insanların yükseltilmiş döşeme tahtalarının 
altında uyumasına neden oldu çünkü barınağın en soğuk kısmı orasıydı.

Benzer şekilde, Afganistan’da 2018’de yaşanan kuraklık yüzünden yerinden olan nüfusun kaldığı kampların 
bir kısmı bir sonraki kış için uygun değildi. Ürdün’deki kamplardaysa barınaklar yazın çok sıcak oldu, bu da 
klima üniteleri kurma ihtiyacını (karşılığında enerji tüketimini ve hava kirliliğini) beraberinde getirdi; ayrıca 
yetersiz yalıtım ve ısıtma nedeniyle kışın çok soğuk olmasına yol açtı (IFRC, 2020b, insani yardım sığınma 
uzmanı ile röportaj). İklim değişikliği daha fazla aşırı hava olayına sebep oldukça, bu tür hataların yapılma 
riski de artacak. 

Afganistan, 2018. Kuraklık nedeniyle yerinden olmuş 
insanların kaldığı bir kamp. Bazı kamplar kış şartlarına 
uygun değildi.

© Afgan Kızılay Derneği
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4.1.2 Hedeflenen yere ulaşmak: İlerlemeyi 
hızlandıracak çözümler
Bu zorlukların üstesinden gelmek, zaman ölçeklerinde riskleri daha iyi yönetmek ve dünyanın en kırılgan 
yerlerinde direnç oluşturmaya katkıda bulunmak için burada sunulan önlemler insani yardım, kalkınma ve 
iklim sektörlerinin işbirlikçi çabalarından nasıl yararlanabileceğimize; verileri ve bilimi nasıl daha iyi kullanabi-
leceğimize; yerel bilginin ve doğanın faydalarını nasıl geliştirebileceğimize odaklanıyor.

1. İklim riski verilerinin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini iyileştirmek

İklim öngörülerinin ulusal ve yerel düzeydeki doğruluğunun ve kısa vadeli tahminlerin iyileştirilmesi için daha 
fazla yatırım yapılması gerekiyor. Kalkınma, ARA ve iklim değişikliğine uyum müdahalelerinin tasarımı yetkili-
lerin ve kuruluşların diğer risk verileri ve risk eğilimleri ile birlikte hava tahminlerinden (günlük ve mevsimlik) 
ve iklim öngörülerinden (yıllar ve onyıllar) yararlanma kapasitesini geliştirmeye odaklanmalı (GCA, 2019).

Bazı başarılı girişimler, riskleri zaman ölçeklerinde belirlemek ve ele almak için farklı sektörleri ve seviyeleri bir 
araya getirmeye çalışıyor. Acil durumlarda insani ihtiyaçları öngörme ve bunlara müdahale etme deneyimleri 
göz önüne alındığında, insani yardım kuruluşları toplumların kırılganlığı ve kapasitesi hakkında önemli bir ba-
kış açısı ve içgörü sunabilir. Örneğin, programlamayı bilgilendirmek için açık kaynak verilerini paylaşmanın ve 
kullanmanın işbirliğine dayalı ve tutarlı yolları. Humanitarian OpenStreetMap ve Missing Maps projesi, Global 
Facility for Disaster Reduction and Recovery tarafından geliştirilen ThinkHazard, Avrupa Komisyonu Ortak 
Araştırma Merkezi tarafından yönetilen INFORM Risk Endeksi (erken uyarı ve erken eylem için geliştirilen 
yeni bir ürün de dahil) ve Zurich Flood Resilience Alliance’ın Toplumlarda Sel Direnci Ölçüm Aracı bunlara 
örnek olarak verilebilir.1 Bununla birlikte, Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi tarafından desteklenen Asia Regio-
nal Resilience to a Changing Climate (ARRCC) programı özellikle etki temelli tahmin olmak üzere tüm zaman 
ölçeklerinde iklim hizmetlerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Bunun gibi çaba ve yaklaşımların küresel olarak 
ölçeklendirilmesi ve sürdürülmesi gerekiyor. 

1 Bk. Humanitarian OpenStreetMap, Missing Maps projesi, ThinkHazard, INFORM Risk Endeksi, Flood Resilience Measurement for Communities 
aracı ve ARRCC.
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KUTU 4.3: DAHA İYİ HAZIRLIK İÇİN KARADAKİ İNSANLARA UZAY 
TABANLI BİLGİ GETİRMEK

Bir afet öncesinde, sırasında ve sonrasında uydu görüntüleri hayat kurtaran ayrıntıları açığa çıkarabilir: En 
yüksek risk altında olan veya en çok etkilenen toplumlar, tahrip olmuş veya hasar görmüş yollar ve köprüler, 
bir helikopterin tıbbi personel ve malzemeleri teslim etmek için güvenli bir şekilde inebileceği alanlar. Bu, 
sözkonusu görüntülere ve bilgilere zamanında erişim gerektirir.

Birleşmiş Milletler  Uzay İşleri Ofisi tarafından yürütülen bir program olan Afet Yönetimi ve Olağanüstü 
Hallerde Müdahale Amaçlı Uzay Kaynaklı Bilgi için BM Platformu (UNSPIDER), kritik uydu verilerini dünyanın 
dört bir yanındaki afet yönetim ajanslarına ulaştırmayı amaçlıyor. 

Ajanslar International Charter: Space and Major Disasters, Copernicus Emergency Management Service 
ve Sentinel Asia da dahil olmak üzere küresel uzay topluluğu tarafından kurulan mekanizmalar aracılığıyla 
haritalara ve uzay tabanlı bilgilere ücretsiz olarak erişebilirler. Bu mekanizmalar, yetkili kullanıcıların dünyanın 
her yerindeki uzay ajanslarından toplanan uydu verilerini talep etmelerine ve bu verilere hızlı bir şekilde 
erişmelerine olanak tanır. Ayrıca Sentinel uyduları gibi açık kaynaklardan uydu görüntüleri de indirilebilir. 
UN-SPIDER ayrıca farklı türlerdeki doğal tehlikeleri görüntülemek için kullanılabilecek uzay teknolojileri, afet 
yönetim uygulamaları için uzay topluluğu tarafından geliştirilen ürünler, uydu görüntü sitelerine bağlantılar 
ve bu tür görüntüleri işlemek için yazılım paketleri hakkında bilgi sağlar.

Sistem hâlihazırda afet yöneticileri için risk azaltma ve küresel direnç oluşturma yöntemleri geliştirmiş 
durumda. Örneğin UN-SPIDER Gana’da 2013’ten beri ülkenin Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NADMO) ile 
birlikte çalışıyor. Kurumun personeli, sel ve kuraklıkların coğrafi ve zamansal gelişimini haritalandırmak için 
eğitim aldı.

NADMO, International Charter: Space and Major Disasters’ın yetkili kullanıcılarından biri oldu. Böylece afetlere 
müdahale ile Gana ve ötesinde hayat kurtarma kabiliyetini geliştirerek, etkilenen ülke veya bölgelerdeki 
ulusal afet yönetimi kurumlarının talebi üzerine tüzüğü etkinleştirebilir hâle geldi. 

2019 sonbaharında şiddetli seller Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (CAR) kırsal bölgelerini ve kasabalarını enkaza 
çevirdiğinde, NADMO ülkenin İnsani Eylem ve Millî Uzlaşma Bakanlığı adına tüzüğü etkinleştirdi. Tüzüğün uzay 
ajansı üyeleri, NADMO’nun yardım çabalarını yönlendirmeye destek olmak amacıyla Bangui ve Kouango’daki 
sellerden etkilenen alanların güncel haritalarını oluşturmak için kullanabileceği uydu görüntülerini topladı. 
Kısa bir süre sonra NADMO, Kenya Savunma Kuvvetleri’nin talebi üzerine Kenya’nın kuzeybatısındaki 
heyelanların etkisini haritalandırmak için tüzüğü tekrar etkinleştirdi.
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KUTU 4.4: İKLİME DUYARLI PROGRAMLAMA İÇİN YAPAY ZEKA VE 
YERYÜZÜ GÖZLEMLERİ

İnsani yardım uzmanları, yeryüzü gözlem verilerinin daha kullanılabilir ve uygulanabilir olması sayesinde, 
bilime dayalı risk yönetim kararları alma konusunda gelişim kaydediyorlar. 

Örneğin makine öğrenimi ve sinir ağları, eksik verilerdeki paternleri bulmak ve düzeltmek için yapay zekayı 
kullanabilir (Lary vd, 2018). Bu tür metodolojiler popülerlik kazanırken, (veri doğruluğu, sapma ve sorumlulukta 
sınırlamalara yol açabilecek standartlaştırılmış veri işleme yaklaşımlarını yönetmek için gereken ilkelerin 
yetersizliği de dahil olmak üzere) geliştirme ve uygulama konusunda bazı zorluklar devam ediyor (Lahoz 
ve Schneider, 2014; Oroz, 2017). Bu, yaşamların ve geçim kaynaklarının korunmasının programlamanın 
merkezinde olduğu ve yeterli doğrulamadan yoksun verilere güvenmeyi göze alamayacakları bağlamlarda 
çalışan insani yardım görevlileri için zorluklara yol açıyor.

İnsani yardım ve yeryüzü gözlem kuruluşları arasındaki ortaklıklar, bu zorlukların üstesinden gelme 
becerisini giderek daha fazla ortaya çıkarıyor. NASA ve IFRC arasındaki yakın zamanlı Earth Observations 
for Humanitarian Action girişimi, uydulardan elde edilen bilgileri tamamlamak için sahadaki insani yardım 
bilgisini kullanarak, NASA’nın uydu imkânlarını IFRC’nin erken eylem protokolleri ve tahmine dayalı finansman 
çalışmasıyla harmanlamayı amaçlıyor. 

Bunun gibi fırsatlar sayesinde haritalar, veri platformları ve araçlar birlikte geliştirilebilir ve belirli bağlamlar 
göz önünde bulundurularak doğrulanabilir. Bu bilgilerin kullanıcıları birlikte çalışarak geçmiş afetlere yönelik 
anlayışı geride bırakabilir; müdahaleleri bir afet meydana gelmeden önce tasarlamak için gelecekteki risk 
eşiklerine ve fırsatlara yönelik daha iyi bir anlayış geliştirebilir. 
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2. Tüm kalkınma, ARA ve insani yardım programlarını iklime duyarlı hâle getirmek 

İklim değişikliğine uyum, ARA, kalkınma ve insani yardım eylemlerinin etkinliği, risk anlayışımıza bağlıdır. Etkili 
olabilmek için çabalar, değişen iklimle birlikte ortaya çıkan riskler, yaşanmış deneyimler ve yerel bilgiyle des-
teklenen sağlam bir risk analizine dayanmalıdır. Kapsamlı bir analiz yapmak, değişen bir iklim bağlamında 
geçmiş, mevcut ve gelecekteki potansiyel tehlikelere bakmayı içerir. Bu da kalkınma, ARA ve iklim değişikliğine 
uyum müdahalelerinin oluşturulmasında hava tahminlerinden (günlük ve mevsimsel) ve iklim öngörülerin-
den (yıllar ve on yıllar) yararlanmayı gerektirir. Ayrıca genellikle güçlü yerel müdahale ekipleri aracılığıyla 
sağlanan, toplumların kırılganlığına, maruziyetine ve kapasitesine yönelik bir anlayış da gerektirir. Bunun bir 
örneği, insanların doğal tehlikelere maruziyetini ve bunları yönetme kapasitesini ölçmeye yarayan katılımcı 
bir araç olan toplum temelli kırılganlık ve kapasite değerlendirmeleridir (IFRC, tarihsiz).

Ulusal altyapı geliştirme projelerinde, iklim öngörülerini dikkate alma süreci bazen “iklime dirençli” veya “ikli-
me dayanıklı” tasarım olarak adlandırılır. Değişen bir iklimde yollar, köprüler, dalgakıranlar, kamu binaları, su 
ve sanitasyon tesisleri ve konutlar da dahil olmak üzere büyük altyapıların öngörülen iklim ve aşırı hava olay-
larına (GCA, 2019), yükselen deniz seviyelerine, aşırı sıcaklıklara ve kıyısal geri çekilmelere dayanacak şekilde 
tasarlanması veya güçlendirilmesi gerekir. İnsani yardım ve kalkınma programları için iklim ve hava bilgisini 
risk değerlendirme ve sürdürülebilir bir proje tasarlama sürecine dahil etmek aynı zamanda “iklime duyarlı” 
programlama olarak da adlandırılabilir (bk. Kutu 4.6). Çoğu durumda bu, hem tehlikelerdeki mevcut ve ön-
görülen eğilimleri hem de diğer toplumsal eğilimleri kapsama dahil etmek için hidrometeoroloji kurumları ve 
araştırma kuruluşlarıyla birlikte çalışmak gibi ek bir unsur gerektirebilir.

Gelecekteki riskleri kapsama dahil etmek sadece tehlikelerin niteliği ve sıklığındaki değil, aynı zamanda ma-
ruziyet ve kırılganlıktaki değişimleri de göz önünde bulundurmayı gerektirir. ARA ve uyum önlemlerini tasar-
lamak ve uygulamak kısa vadede riski azaltabilirken, uzun vadede maruziyet ve kırılganlığı artırabilir. Örneğin 
bent sistemleri acil koruma sağlayarak kısa vadede sel maruziyetini azaltabilir ancak sonrasında, uzun vade-
de riski artırabilecek şekilde yerleşim dokularını etkileyebilir (IPCC, 2012). Benzer şekilde, kısa ve orta vadede 
yoksulluğu ve kırılganlığı azaltmayı amaçlayan tedbirler, iklim riskleri göz önünde bulundurulmadığında uzun 
vadede riskin artmasına yol açabilirler. Örnek vermek gerekirse; Etiyopya’da kuraklık gibi mevsimsel şoklara 
düzenli olarak maruz kalan insanlar için oluşturulan bir sosyal güvenlik ağı programı tarım dışı faaliyetlerin 
ve gelirlerin artmasına yardımcı olurken, çoğu durumda bu alternatif gelir getirici faaliyetler (yakacak odun 
toplama ve odun kömürü üretme gibi) doğal kaynakların tüketimini de içermekteydi (Weldegebriel ve Prow-
se, 2013).

İklime duyarlı programlama hükûmetler, uzmanlar ve özel sektör ile yakın işbirliği içinde, arazi ve ekosis-
temleri kilit müdahale alanları olarak görerek, iklim bilgisini zaman ölçeklerinde kullanma ihtiyacını vurgular. 
Daha uzun vadeli öngörüler yerel iklimlerdeki önemli eğilim ve değişimleri tanımlamamıza; uzun vadeli risk 
azaltma ve uyum ihtiyaçlarını, stratejik gelecek programlamasını, politika diyaloglarını ve yatırım önceliklerini 
belirlememize yardımcı olabilir. Orta vadeli veya mevsimsel tahminler, potansiyel aşırı olaylara yönelik kısa 
vadeli tahminlerin dikkatle izlenmesini ve anormal dönemler için sektörler arası hazırlığa yatırım yapılmasını 
sağlayabilir. Kısa vadeli tahminler, ileriye dönük eylemleri tetikleyebilir (bk. Başlık 4.2).

İronik şekilde, “iklime duyarlı” tanımını açıklamanın en iyi yolu çalışmalarımızı iklime duyarlı hâle getirmezsek 
neyin başarısız olacağını göstermektir. Hükûmetlerin veya özel yatırımcıların kurumuş nehirlere sulama dü-
zeneği kurduğu veya yerleştirdikleri içme suyu depolarının öngörülemeyen emsalsiz riskler nedeniyle sular 
altında kaldığı durumlar oldu. Yakın gelecekte muhtemel olanı bile hesaba katmayan, dolayısıyla iklime du-
yarlı olmayı başaramayan işte bu tür sürdürülebilir olmayan uygulamalardır.
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KUTU 4.5: TOPLUM LİDERLİĞİNDEKİ RİSK DEĞERLENDİRMELERİ 

İklim değişikliği ile bağlantılı yer değiştirmeler de dahil olmak üzere gelecekteki potansiyel riskleri belirleyen 
toplum liderliğindeki değerlendirmeler bazı bağlamlarda hâlihazırda yapılıyor. Örneğin Moğolistan’da toplum 
değerlendirmeleri, göçebe çobanların zud (şiddetli kuraklık ve şiddetli kışın birleşimi) nedeniyle yer değiştirme 
risklerini analiz ediyor. Moğolistan Kızılhaçı de bu değerlendirmelere dayanarak, zud ve yer değiştirme riski 
altındaki toplumları destekledi. Çiftlik hayvanlarının ölümünü önlemek için topluluk barınakları inşa etti; 
çobanların saman ve yem stoklamasına destek oldu; zud sırasında kaynakları bir araya toplamak için topluluk 
gruplarının oluşturulmasını kolaylaştırdı; çiftlik hayvanlarına bağımlılığı azaltmak için geçim kaynaklarının 
çeşitlendirilmesini destekledi, örneğin dikiş ve berberlik becerilerinin geliştirilmesini sağladı. 

Bazı hükûmetler, Meksika Risk Atlası (IFRC ve UNDP, 2014) ve risk bilgilerine toplumların katkısını dahil etmek 
için “tabandan tepeye” bir mekanizma içeren Nikaragua’daki yasal olarak yetkilendirilmiş erken uyarı sistemi 
gibi kapsamlı risk haritalama çalışmaları yürütüyor (IFRC ve UNDP, 2014).

İnsani yardım sektöründe dijital ve saha gönüllüleri tarafından yönetilen Missing Maps projesi, en kırılgan 
ve keşfedilmemiş topraklarda OpenStreetMap verilerini artırıyor. Bu veri toplama risk değerlendirmelerine 
katkıda bulunuyor; Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri de dahil olmak üzere birçok insani yardım kuruluşu, 
bu bilgileri kırılganlık ve kapasite değerlendirmelerine ilişkin veri toplama süreçlerine entegre ediyor. 

Moğolistan, 2017. Moğolistan’da zud yüzünden 
birçok hayvan açlık ve soğuktan ölüyor. Göçebe 
çobanlar zud döneminde yer değiştirme riski ile 
karşı karşıya kalıyor; bu riski analiz etmek için 
risk azaltma faaliyetlerinin desteğiyle toplum 
değerlendirmeleri kullanılıyor. 

© IFRC / Mirva Helenius
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KUTU 4.6 / VAKA ÇALIŞMASI 
FİLİPİNLER’DE PARTNERS FOR RESILIENCE’DAN İKLİME DUYARLI 
PROGRAMLAMA

Ekosistemleri ve iklim değişikliğini ARA’ya (veya birleşik risk yönetimine) entegre ederek, geçim kaynaklarını 
güvence altına alarak veya dönüştürerek toplumların doğal tehlikelerden kaynaklanan şoklara dayanmasını 
ve kalkınmayı sürdürmesini sağlamayı amaçlayan küresel ittifak Partners for Resilience (PfR) bir dizi iklime 
duyarlı girişimi hayata geçirdi. 

PfR, Metro Manila’da risk yönetimini MANATUTI Su Kalitesi Yönetim Alanı Eylem Planı’na entegre etmek 
için Malabon-Navotas-Tullahan-Tinajeros (MANATUTI) nehir havzası çevresinde yaşayan yerel yönetim ve 
ortaklarla birlikte çalıştı. Proje, eylemlerin mevcut ve öngörülen iklim, çevre, afet risklerine yönelik bölge 
genelinde gerçekleştirilen bir değerlendirmeye dayandırılmasını sağlamayı amaçladı. Ayrıca bölgenin 
yönetim organının, riskleri ele alan bölge genelindeki eylemlerin daha iyi su kalitesi yönetimine nasıl katkıda 
bulunduğunu anlamasına yardımcı oldu. Bu süreç boyunca MANATUTI yönetim organı, nehir sisteminin alan 
bazlı planı ile eylem planını uyumlu hâle getirmeyi başardı ve nehir sistemindeki kırılgan toplumların risklerini 
ve ihtiyaçlarını ele almaya yardımcı olan nehir rehabilitasyonu için bölge çapında bir yaklaşım sağladı. Eylem 
planı bölgenin yönetim kurulu tarafından on yılı kapsayacak şekilde onaylandı. 

PfR, Mindanao’da yamaç ve nehir kenarlarındaki erozyon risklerini belirleyip değerlendirmeyi ve insanların 
heyelan ve seller karşısındaki kırılganlığını azaltmayı amaçlayan eylem planlarını uygulamaya koymak için 
çalışıyor. Grup, hem üst toprağı tutmak hem de geçim kaynaklarını geliştirmek amacıyla yamaçlara yerel 
ağaç ve kakao dikmek için yerlilerle işbirliği yapıyor. İttifak, nehir kıyısını güvence altına almak ve gelecekteki 
erozyonu önlemek için yerel paydaşlarla birlikte çimen, yerel ağaç ve çalı yetiştiren doğa temelli bir çözüm 
(biyomühendislik) üzerine çalışmalar yürütüyor. 

Filipinler, 2018. PfR, 2013 yılında meydana 
gelen Haiyan Tayfunu’nun ardından hayatlarını 
yeniden inşa etmelerine destek olmak için 
Tacloban’daki kıyı topluluklarıyla birlikte çalıştı. 
Fırtına dalgalanmalarının ve tayfunlar sırasında 
oluşan sellerin etkisini azaltmak için mangrovların 
yeniden dikilmesine destek vermek de bu 
çalışmalar arasındaydı. 

© İklim Merkezi / Nicola Ward



Bölüm 4: Riskleri azaltmak ve direnç oluşturmak     |      187

3. En yüksek risk altında olan insanlar ve bölgeler için kalkınma, iklim değişikliğine 
uyum ve ARA ölçeğinin büyütülmesine öncelik vermek

İklim değişikliğine uyum ve ARA ölçeğinin her yerde büyütülmesi gerekiyor ancak Bölüm 3’te belirtildiği gibi 
biz en yüksek risk altındaki insanlara odaklanmalıyız.

Daha önce de ifade edildiği gibi, risk yalnızca tehlike ve maruziyet ile değil, aynı zamanda (kalkınma ve eşit-
sizlik de dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik faktörlerden etkilenen) kırılganlık, (ARA veya iklim değişikliğine 
uyum, iyi yönetim, altyapı ve sosyal korumaya erişime yatırım seviyesiyle bağlantılı olan) şok ve stresleri yö-
netme kapasitesi seviyesi ile de belirlenir. 

Hükûmetler büyük risk azaltma yatırımları için öncelik belirlediğinde bazı insanların geride kalmalarına yol 
açan (dışlanma ve karar alma süreçlerinde etkisizlik gibi) durumlar ortaya çıkar ve ne yazık ki, insanların risk 
altında olmalarının en önemli sebebi de genelde budur. Çoğu durumda, bileşik risk faktörleri bu eşitsizlikleri, 
örneğin çatışma ve yer değiştirmeleri daha da kötüleştirir. Üstü üste binen tehditler, COVID-19 salgınında 
olduğu gibi bir takım ek zorluklara yol açabilir. 

Uzun vadede kırılganlığın azaltılması, iklim aşırılıklarından ve iklim değişikliği yüzünden geçim kaynaklarında 
meydana gelen kademeli değişimlerden en çok etkilenen insanlara odaklanarak, yoksulluğun azaltılmasına 
ve sosyal korumaya yönelik iklime duyarlı yatırımlar gerektiriyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerde sosyal koru-
maya yönelik yatırımlar hızla artıyor ve bunlar genel olarak en yoksul ve en kırılgan insanları hedef alıyor. Sos-
yal korumanın (özellikle nakit transferleri ve kamu işleri gibi sosyal yardım programlarının) beslenme, üretken 
ve üretken olmayan varlıklar oluşturma, sağlık ve eğitim gibi refah ve sosyal dayanıklılığının temel göstergele-
riyle ilişkili olumlu sonuçlara katkı sağladığını ortaya koyan pek çok kanıt mevcut (Agrawal vd, 2019).

Hedef ve kapsamın iklim riskleri karşısında en kırılgan olan kişi ve gruplara doğru genişletilmesini sağlayarak, 
bu yatırımların afet risklerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesindeki etkinliğini artırmak 
mümkün. 

Buna ek olarak, sosyal güvenlik ağlarının kapsamını geliştiren ve afetlerin etkileri sırasında veya ideal olarak 
öncesinde finansal hizmetlere erişimi mümkün kılan politikalar, şokların yaklaştığında yoksul ve kırılgan ha-
neler üzerindeki etkisini önemli ölçüde hafifletebilir (Hallegate S vd, 2016) (en kırılgan insanlara ulaşan ve 
hizmet sağlayan finansman hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 7’ye göz atabilirsiniz).
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KUTU 4.7 / VAKA ÇALIŞMALARI 
ULAŞILMASI ZOR YERLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, EN YÜKSEK 
RİSK ALTINDA OLAN TOPLULUKLARI HEDEFLENEN PROGRAMLAR 

Kolombiya’da en yüksek risk altındaki toplulukları hedeflemek 

Kolombiya’daki Nueva Venecia ve Buenavista toplulukları, yüksek sel riski ve aşırı avlanmanın geçim kaynakları 
üzerinde yarattığı zorluklar da dahil olmak üzere ciddi çevresel ve sosyal kırılganlıklarla karşı karşıyalar. Bu 
topluluklar Kolombiya Hükûmeti tarafından 2015 Unsatisfied Basic Needs Index’inin (Karşılanmayan Temel 
İhtiyaçlar Endeksi) en üst sırasına yerleştirildi. 2000 yılında bu topluluklar, nüfusta derin sosyal, ekonomik ve 
sağlıksal yaralar bırakan uzun süreli silahlı çatışmanın bir parçası olarak bir katliamın kurbanı hâline geldiler. 

Kolombiya Kızılhaçı artmakta olan bu risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak için Alman ve İspanyol 
Kızılhaçı ile birlikte geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesini ve aşırı avlanmayı hafifletme hedefiyle balıkçılık 
uygulamalarının düzenlenmesini destekleyen bir proje uyguladı.

Bu proje kapsamında yeni bir atık toplama sistemi kuruldu; topluluk düzeyinde su yönetimi ve arıtma 
komiteleri şekillendirildi; yağmur sezonunda sel olasılığını azaltmak için su kollarının düzenli olarak 
temizlenmesi sağlandı; kurak sezonda balıkların ölmesini önlemek için bataklığa oksijen verildi. Ayrıca büyük 
bir sel veya başka bir tehlike yaşanması durumunda önemli bir rol oynayacak ilk yardım müdahale grupları 
oluşturuldu.

Irak’taki çatışmalardan etkilenen topluluklar için suya erişimin daha 
sürdürülebilir olmasını sağlamak 

Çatışmalardan etkilenen ülkeler, daha istikrarlı ülkelerle kıyaslandığında, iklim değişikliğine uyum konusunda 
daha az destek alma eğilimindeler. Bununla birlikte iklim değişikliği, hâlihazırda çatışmaların zorluğuyla karşı 
karşıya olan insanların mevcut kırılganlıklarını daha da şiddetlendiriyor. Çatışmalardan etkilenen insanları 
hedefleyen iklime duyarlı programlama çok önemli. Irak’ta ICRC, su stresini hafifletmek, kırsal ve kentsel 
çevrelerde suya sürdürülebilir ve eşit erişimi artırmak için çalışıyor. ICRC, Irak Kızılay Derneği ile birlikte, 
çoğunlukla ülkenin güneyindeki kırsal toplulukların, giderek güvenilmez hâle gelen yüzey sularına alternatif 
su kaynakları sağlayarak su kıtlığına adapte olmalarını destekliyor. ICRC, Musul gibi kentsel yerleşimlerde su 
kullanımını daha iyi yönetme becerisinin güçlendirilmesi için yetkililerle birlikte çalışırken, su pompalama ve 
arıtma istasyonları ile boru şebekelerini iyileştirdi. Amaç su stresini artıracak şekilde daha fazla su kullanmak 
yerine su kayıplarını azaltmak (ICRC, 2020).
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Mali’deki kırılgan topluluklarda afet riskinin azaltılması

Mali’nin merkezinde iklim değişikliği ve afetler karşısında kırılgan olan bir dizi topluluk, çatışmalardan etkilenen 
erişilmesi zor bölgelerde yaşıyor. Mali Kızılhaçı, Danimarka Kızılhaçı ve Norveç Kızılhaçı’nın desteğiyle, Mali 
Meteoroloji Kurumu ve Mali Kırsal Ekonomi Enstitüsü ile koordinasyon hâlinde kalarak bölgedeki toplulukların 
direncini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda ocakların iyileştirilmesi ve yerel kompost üretimi de dahil olmak üzere 
(pastoralizm, tarım ve ağaç yetiştiriciliğini bir araya getiren) yenilikçi tarımsal-silvo-pastoral teknikler gerçekleştirildi. 
Program altı yıldan fazla bir süre boyunca yerel pazarlar kurdu ve toplulukların yeniden ağaçlandırılmasına yönelik 
çalışmaları organize etti. Yoğun ekolojik tarımda gelir getirici faaliyetlerle (piyasa için üretilen ürünler ve kümes 
hayvanı çiftlikleri) kırılgan haneleri destekledi. Ayrıca erken uyarı sistemleri ve radyo yayınları için hava durumu 
verilerini kullandı ve köylerde ARA yönetim komiteleri ve acil durum ekipleri kurdu. Hava durumu verilerinin ve 
yeni iklime duyarlı tarım tekniklerinin kullanılması, mahsul verimini artırmaya ve tohum kayıplarını azaltmaya 
yardımcı oldu. Program, kadınların kapsama dahil edilmesine özel önem verdi ve kadınların gelirini artırdı. Verim 
ve gelirdeki artış, başka yerlere göç etmek yerine toplulukta kalmaya devam ederek yaşanabilir bir gelecek sahibi 
olan genç erkekler için geçim kaynağı fırsatları yarattı (Danimarka Kızılhaçı vd, 2019).

Mali, 2017. Aşırı sıcakların artık daha uzun sürdüğü 
ve seyrek yağan yağmurların yıkıcı bir hâl aldığı Mopti 
yakınlarında bir çoban. Çatışma hâlindeki ülkeler nispeten 
daha az iklim değişikliğine uyum desteği alma eğiliminde. 
Bununla birlikte iklim değişikliği kırılganlıklarını artırıyor, bu 
nedenle destek hayati önem taşıyor.

© HCCS / Samuel Turpin



190      |      Dünya Afet Raporu 2020

4. Yerel kapasiteleri harekete geçirmek 

Artan risklerin ön saflarında yer alan topluluklar, sırtlarında iklim ve aşırı hava koşullarının yükünü taşıyorlar. 
Aileler, topluluklar ve yerel kuruluşlar yalnızca ilk müdahalede bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda artan 
risklere uyum sağlamada hayati bir rol oynuyor. Yerel liderliği desteklemek ve yerel bakış açılarını yerel ve 
ulusal planlama süreçlerine entegre etmek çok önemli; özellikle de iklim riskleri karşısında en kırılgan grup-
ların bakış açılarını. ARA ve iklim değişikliğine uyum projelerinin tasarımına yerel toplulukların katılımı, kısa ve 
uzun vadede bu projelerin etkinliğini sağlamada hayati öneme sahip. 

Yerel olarak yönetilen eylemlerin gerçek değerini güçlendirmesi, COVID-19 salgınının olumlu bir 
sonucu olarak görülebilir. COVID-19 kısıtlamalarının ışığında, uluslararası topluluk aynı şekilde destek 
sağlayamadı; uluslararası yayılım bir seçenek değildi. Bu, yerel olarak yönetilen eylemlerin hızlanmasına yol 
açtı ve yerel kapasiteye yatırım yapılması gerektiğini gösterdi.

Örneğin, Vanuatu’daki Tropikal Harold Siklonu’na yönelik müdahalenin hızlı bir analizi, Afet ve İklim Değişikliği 
Topluluk Komitelerine yapılan yatırımların toplum katılımını ve sahiplenme duygusunu arttırarak daha uygun 
bir müdahaleye imkân tanıdığını ortaya koydu. “Malvatumauri (Ulusal Şefler Konseyi) fonları artırmak ve yar-
dım malzemeleri toplamak için toplulukları seferber etti. Siklondan etkilenmeyen köy ve adalardan gençlik 
ve kadın grupları, kök mahsulleri bağışlayarak ve teslimat lojistiği organize ederek yardım yolları belirlediler. 
Hükûmet tarafından teşvik edilen yerel gıda tedariki etkilenen topluluklara sağlanan gıda yardımının, önceki 
müdahalelerde dağıtılan standart yardım gıda maddelerinden daha çeşitli ve besleyici olduğu anlamına geli-
yordu (Humanitarian Advisory Group ve Vanuatu Association of NGOs, 2020).”

Bunun gibi yapılar ve direnç mekanizmaları geçmişte bir kenara atılmış olabilir ancak COVID-19 bağlamı 
daha büyük katılımlar için alan sağladı. Bu deneyimin güç ve kaynak açısından yerel müdahale ekiplerinin 
merkezde olduğu sürekli bir çözüme vesile olacağı umuluyor (tam analiz bk. Humanitarian Advisory Group 
ve Vanuatu Association of NGOs, 2020). 

Bunun sistematik bir şekilde gerçekleşmesi için, yerel toplulukların karşılaştıkları riskleri anlama ve azaltma 
kapasitelerini güçlendirmeye, ayrıca kendi risk yönetimlerine öncülük etmelerini sağlamaya yoğunlaşmak 
gerekiyor. Örneğin, IFRC, “etkili müdahaleye hazır olma” ortak yaklaşımı aracılığıyla, Ulusal Kızılhaç ve Kızılay 
Derneklerinin yerel hazırlık kapasitelerini, küresel yerelleştirme hedefleri doğrultusunda güçlendirmek için 
çalışıyor (IFRC, 2017). Bu yaklaşım şu ana kadar 50’den fazla Ulusal Derneği afetlere müdahalede daha güçlü, 
daha donanımlı ve daha etkin yerel ortak ve liderler hâline gelmeleri için destekledi. Kutu 4.8’deki örnekler 
dünya çapında (genellikle hükûmetlerin ve uluslararası kuruluşların desteği ve ortaklığıyla, topluluklara ve 
yerel kuruluşlara ait) ölçeklendirilebilecek birçok iyi girişimin çalışma hâlinde olduğunu gösteriyor. 
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KUTU 4.8 / VAKA ÇALIŞMASI 
TOPLULUK LİDERLİĞİNDEKİ EYLEMLERE İMKAN TANIYAN KÜRESEL 
ÖRNEKLER 

Etiyopya Kızılhaç Derneği, yüksek riskli bölgelerde toplum temelli afet risk yönetimi komiteleri oluşturmak 
için yerel yetkililerle birlikte çalışmalar yürütüyor. Komite bir kuraklık durumda, tahıla ihtiyacı olan en kırılgan 
ve en çok etkilenen insanları belirlemek için topluluklarla birlikte çalışıyor. Topluluklar, bir sonraki hasat 
döneminin başlangıcından önce bir kuraklık veya başka bir afet yaşamazlarsa, tahıl satılıyor ve elde edilen 
gelirler, Etiyopya Kızılhaç Derneği ve toplum temelli ARY komitesi tarafından oluşturulan bir banka hesabına 
yatırılıyor; bu para afet zamanlarında kullanılabilecek yerel bir fon görevi görüyor (bk. Kanada Kızılhaçı, 2019).

Nature Conservancy ve Grenada Kızılhaç Derneği, 2012’den beri yerel toplulukların iklim değişikliğine uyuma 
yönelik sosyal ve ekonomik kapasitesini artırmak için Grenada Koruma Fonu tarafından desteklenen At the 
Water’s Edge isimli bir proje yürütüyor. Grenada büyük ölçüde doğal kaynaklara dayanıyor; başlıca ekonomi 
sektörleri turizm, tarım ve balıkçılık olduğundan iklim değişikliği geçim kaynakları ile kıyı ve deniz kaynakları 
üzerindeki baskıyı artırıyor. Proje, ARY ve mangrov restorasyonu konusunda eğitim sağlayarak, toplulukları 
risk ve kırılganlıkları değerlendirme konusunda güçlendiriyor; aynı zamanda sualtı dalgakıran yapıları kurarak 
bozulan mercan resiflerini ele alıyor.

Çin hükûmeti, artan ani sel riskine müdahale etmek için 2010 yılında toplum temelli Ulusal Ani Sel Önleme 
Projesini başlattı. Proje kapsamında yerel sakinler, mevcut duruma ve deneyimlerine dayalı olarak kendi 
uyarılarını yaydılar. Proje, her köy için on adet “bir öge” etkinliği içerecek şekilde tasarlandı. Ani sel felaketlerini 
önleme konusunda yıllar süren uygulama hesap verilebilirlik sistemleri, koruma planlaması, köy (topluluk) 
izleme ve uyarı, halk eğitimi ve tatbikatlarına ilişkin değerli deneyimler biriktirmeye yardımcı oldu. Bunlar, 
Çin’deki yerelleştirilmiş eylemler için örgütsel bir model oluşturmaya olanak sağladı (ayrıca bk. başlık 4.2).

Karadağ Kızılhaçı, seller karşısındaki direnci artırmak için İşkodra Gölü havzasının sele eğilimli topluluklarıyla 
birlikte çalışıyor. Kızılhaç, yerel düzeyde sele hazırlıklı olma konusundaki risklerin, kapasitelerin, ihtiyaçların 
ve önceliklerin değerlendirilmesini kolaylaştırıyor ve bu bilgileri yerel halkı sele hazırlık faaliyetleri ve küçük 
ölçekli hafifletme projeleri geliştirme ve uygulama konusunda güçlendirmek için topluluk üyeleri, yerel 
otoriteler ve diğer paydaşlarla paylaşıyor. 
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5. Yerel bilgi ve deneyimi anlayıp kullanmak

Yerel topluluklardaki belirli gruplar, kendi topluluklarındaki riskleri azaltmak için etkili mekanizmalar hakkında 
önemli bilgi ve deneyime katkıda bulunabilir. Örneğin yerli ve eski bilgiler, riskleri azaltmak için daha yapısal 
yatırımları tamamlayabilir ve hatta güçlendirebilir. Fiji’de metulei adı verilen yerel bir kuş türünün Ono-i-Lau 
halkının yaşlıları tarafından görülmesi, yaklaşmakta olan bir siklonun habercisidir ve hazırlık çabalarını hare-
kete geçirir. Tropikal Gita Siklonu’ndan sonra yapılan bir analiz, Ono-i-Lau bölgesindeki toplulukların siklona 
iyi hazırlandığını ve yerel liderliğin bu noktada çok önemli bir rol oynadığını ortaya çıkardı (PIANGO, 2018). 
Avustralya’da, toprak nemini yeninden canlandırmaya ve korumaya odaklanan geleneksel Aborijin soğuk 
ateş yakma [cool fire-burning] uygulamalarının, 2018 Tathra orman yangınında bazı toprakların kurtarılması-
na yardımcı olduğu belirtilmiştir (Brown, 2020). 

Kadınların katılımını ve liderliğini sağlamak, iklim krizinin ele alınmasına katkıda bulunabilir, güç dengesizlikle-
rine değinmeye yardımcı olabilir ve bunu yaparken kırılganlığı azaltabilir.

Uganda’da, Women’s Empowerment for Resilience and Adaptation Against Climate Change (İklim Değişikliği-
ne Karşı Dirençlilik ve Uyum İçin Kadınların Güçlendirilmesi) isimli girişim altında 1.642 kadının liderlik ettiği 
derneklerden oluşan bir topluluk, 250.000 kadının yer aldığı ağdan elde ettikleri bireysel birikimlerle 2,8 
milyon ABD doları (yaklaşık 2,7 milyon İsviçre frangı) değerinde bir fon havuzu oluşturdu. Kadınların iklim de-
ğişikliğine uyum ya da hafifletme konularını ele alan gelir getirici faaliyetlere yatırım yapmaları için bu fondan 
yardım alınabiliyor (bk. UNFCCC, tarihsiz).

Vanuatu’da Women Wetem Weta (Kadınların Hava Saati) adlı bir bilgi iletişim sistemi, kadın liderlere aşırı hava 
olayları hakkında bilgiler sağlıyor; kadınlar daha sonra bu bilgileri toplu kısa mesaj yoluyla yerel dilde toplu-
luklarıyla paylaşıyor. Kadınlar genellikle çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi diğer kırılgan grupların bakımını 
sağladıkları için onları erken uyarı sistemine dahil etmek acil durumlarda toplulukların ve geçim kaynaklarının 
korunmasını sağlamaya yardımcı olabilir (SPREP, 2020).

6. Çevre ve doğal kaynak yönetimini afet riski yönetimiyle bağlantılandırmak

Bu silo sorunu, zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan bir dizi iyi girişimle birlikte giderek daha fazla kabul 
görüyor (politika/düzenleme ve finansman çerçevelerinde siloları ele alan Bölüm 6 ve 7’ye göz atabilirsiniz). 
Örneğin Güney Afrika’da ekosistem hizmetleri, ARA ve iklim ile bağlantılı birçok disiplin ve sektörden kişi ve 
kuruluşlar karmaşık sistemleri anlamak, yönetmek ve sel, orman yangınları, fırtına dalgaları ve kuraklıklarla 
bağlantılı riskleri azaltmak için birlikte çalışıyor.

Dört vaka çalışmasından birinde, Güney Afrika Ulusal Parkları bölgenin kentsel matrisinde korunan geniş bir 
alanda ve çevresinde orman yangını riskini azaltmak için yerel olmayan istilacı bitkilerin temizlenmesine multi 
milyon dolarlık yatırım yaptı (Reyersa vd, 2015). Kutu 4.9’da açıklandığı üzere, çeşitli ülkeler ve PfR konsorsi-
yumu entegre risk yönetimi kavramını benimsemiş durumda. 

Doğal çevre siloların üstesinden gelirken, maruziyet ve kırılganlığı azaltmamız gereken en etkili ve uygun 
maliyetli kaynaklardan biri olarak kabul ediliyor. Doğa temelli çözümler “toplumsal zorlukları etkili ve uyarla-
nabilir bir şekilde ele alan, eş zamanlı olarak insan refahına ve biyolojik çeşitliliğe fayda sağlayan doğal veya 
değiştirilmiş ekosistemleri koruma, sürdürülebilir bir şekilde yönetme ve onarma amacıyla gerçekleştirilen 
eylemleridir” (IUCN, 2016). Doğa temelli çözümler ARA, iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğini hafifletme 
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ve çevre yönetimine aynı anda katkıda bulunabilir. Bu bakımdan doğa temelli çözümler siloların üstesinden 
gelmek ve iklim, kalkınma ve insani yardım topluluğu partnerlerini zaman ölçeklerinde riskleri ele almak üze-
re bir araya getirmek için etkili bir mekanizma olabilir.

Doğanın iklim, ARA ve kalkınma hedeflerini ilerletmedeki kritik rolüne dair kanıtlar artıyor. Doğa temelli çö-
zümlerin 2030 itibariyle ihtiyaç duyulan iklim değişikliğini hafifletme hedeflerinin yaklaşık üçte birine katkıda 
bulunma ve ısınmayı 2°C’nin altına sabitleme potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor (Griscom vd, 2017). 
Doğal tehlikelerden önemli ölçüde koruma sağlayabilirler ve yapısal altyapıdan daha uygun maliyetli olabilir-
ler (Cusick, 2020). Örneğin araştırmalar, mangrovların orman genişliğinin ilk 100 metresinde dalga enerjisini 
%66’ya kadar azaltabildiğini gösteriyor. Dahası, toplulukları fırtına dalgalanmalarından korumak için mangrov-
ları iyileştirmek “sualtı dalgakıranları gibi tasarlanmış yapılar inşa etmekten iki ila beş kat daha ucuz” olmakla 
birlikte, karbon depolamaya ve su kalitesinin iyileştirilmesine de katkıda bulunuyor (GCA, 2019). Doğa temelli 
çözümler yeni veya gelişmiş geçim kaynağı fırsatları sağlayarak kırılganlığı azaltabilir.

Vietnam Kızılhaç Derneği tarafından uygulanan bir proje üzerinde yapılan bir araştırma, mangrovların sa-
dece bentleri ve kıyı topluluklarını korumakla kalmayıp aynı zamanda su ürünlerinin toplanmasından elde 
edilen verimde % 780’e varan artışa yol açtığını ve en önemlisi komünlerin en fakir üyelerine fayda sağladığını 
ortaya çıkardı (IFRC, 2011). Akuakültür ürünlerinin verimindeki artış yoluyla kıyı topluluklarının ek gelirinin 
341.000 ila 6,7 milyon ABD doları (334.000 ila 6,6 milyon İsviçre frangı arasında) olduğu tahmin ediliyor (Ka-
pos vd, 2019).

Artan kanıtlar göz önüne alındığında (2019 BM İklim Eylemi Zirvesi ve 70’den fazla hükûmet, özel sektör, sivil 
toplum ve uluslararası kuruluş tarafından imzalanan Doğa Temelli Çözümler Manifestosu (UNEP, 2019) ile 
de kanıtlandığı üzere) bir dizi ortağı bir araya getiren doğa temelli çözümlere doğru büyüyen bir hareket var. 
Kalkınma ve insani yardım çalışmalarında doğanın planlanma ve kullanılma şeklini değiştirmek için bağışçılar, 
hükûmetler, özel sektör, yerel topluluklar, kalkınma ve insani yardım kuruluşları ve çevre yetkilileri arasında 
güçlü ortaklıklara ihtiyaç var.
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Kenya, 2019. Murito Loso, Nkoilale köyünde bir 
Masai’dir. Diğer göçebe çobanlar gibi Masailerin de 
geçim kaynakları kuraklıktan etkileniyor. Uzun vadede 
kırılganlığın azaltılması, aşırı iklim koşullarından en çok 
etkilenen insanlara odaklanarak, geçim kaynaklarındaki 
değişiklikler de dahil olmak üzere, yoksulluğun 
azaltılmasına ve sosyal korumaya yönelik iklime duyarlı 
yatırım gerektiriyor.

© IFRC / Corrie Butler
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KUTU 4.9 / VAKA ÇALIŞMASI  
YENİLİKÇİ RİSK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 

Etiyopya’da Partners for Resilience aracılığıyla entegre risk yönetimi 

Geçtiğimiz on yılda, küresel ittifak PfR, Etiyopya’da entegre risk yönetimi müdahalelerinin uygulanmasına 
yatırım yaptı. Bu yatırımlar, kırılganlık ve kapasite değerlendirmelerinin ardından tasarlandı ve topluluk 
riskinin nedenlerini belirlemek için arazi ve iklime duyarlı bir değerlendirmeyle tamamlandı. 

Etiyopya Kızılhaç Derneği ve ortakları çalışmalarını bu yeni yaklaşım aracılığıyla insanları, toplumları ve 
sistemleri afetlere karşı daha hazırlıklı hâle getirmeye, şoklardan ve streslerden daha güçlü çıkmalarını ve 
daha hızlı iyileşmelerini sağlamaya odakladılar.

PfR, hidrometeorolojik hizmetler ve tarımsal genişletme hizmetleriyle işbirliği içinde çalışarak, değişen yağış 
modelleri ve bozulmuş ekosistemlerden kaynaklanan kısıtlamaları karşılamak için gelişmiş hasat öncesi 
teknoloji ile toprak ve su koruma teknikleri de dahil olmak üzere proje alanlarına tarımsal yenilikler getirdi. 
Bağımsız değerlendirmeye katılan anket katılımcılarının yarısından biraz fazlası bunlardan yararlandığını 
bildirdi (PfR, 2018).

Yeni geçim kaynağı seçenekleri, genel olarak, bunlardan yararlanan katılımcıların üçte ikisi için hane gelirini 
artırdı. Çiftlik faaliyetlerden elde edilen ortalama yıllık gelir, taban ortalamasının yaklaşık üç katı artış gösterdi. 

Karayip adalarının ekosistem temelli uyum aracılığıyla desteklenmesi 

Nature Conservancy ve IFRC’nin desteklediği bir proje olan Resilient Islands, yenilikçi karar araçları tasarlamak, 
yerel liderleri eğitmek ve ekosistemlere dayalı uyum stratejilerini ulusal politikalara entegre etmek için topluluk 
ve hükûmetlerle birlikte çalışarak iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkmada Karayip adalarını destekliyor. 
Proje Jamaika’da kıyı topluluklarına çeşitli faydalar sağlayan ekosistem temelli uyum projeleri oluşturmada 
hükûmeti destekliyor. Bunlar bir kırılganlık kapasitesi değerlendirmesini, topluluklar için ekosistem temelli 
uyum eylemlerinin kontrol listesini, bu tür çözümleri topluluk planlama araçlarına entegre etmeye yarayan 
bir kılavuzu, topluluk dirençlilik planlaması için bir mobil uygulamayı ve kıyı direncini teşvik eden yerel tatbikat 
projeleri ve model sahaları içeriyor.
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4.1.3 Hem kendi sınırlarımızı hem de uyumun 
sınırlarını tanımak 
Maalesef tüm riski ortadan kaldıramıyoruz. “Uyum sınırları” olarak adlandırılan ve yolumuza çıkan iklim ko-
şullarıyla bir noktada baş edemeyeceğimiz anlamına gelebilen engeller son yıllarda giderek daha fazla ilgi 
görüyor. Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli uyum sınırlarını “Sağlık veya geniş refah düzeyi gibi temel 
hedefleri tehdit eden ve dolayısıyla yumuşak sınırların üstesinden gelmek için dönüştürücü uyum gerektiren 
tolere edilemez risklerle aktörlerin hedeflerinin tehlikeye atıldığı noktalar” şeklinde tanımlıyor (Roy vd, 2018). 

İklim değişikliği ilerledikçe, bu sınırlarla giderek daha fazla karşılaşacağız. Sert sınırlar (belirli iklim koşulları 
altında uyuma ilişkin kaçınılmaz sınırlar) ile yumuşak sınırlar (zaman içinde değişebilen uyuma yönelik pratik 
kısıtlamalar) arasında bir ayrım var (Klein vd, 2014). Sert sınırların en iyi örnekleri, küresel sıcaklık artışının 
2oC’ye ulaşmasıyla ortadan kalkacak olan mercan resifleri gibi biyofiziksel sistemlerde bulunuyor. Bu da aynı 
zamanda ilgili geçim kaynağı sistemleri için uyuma ilişkin sert sınırların varlığına işaret ediyor. İklim değişikliği 
hızlandıkça, gıda güvenliğini zayıflatacak; insanların yaşamları, geçimleri ve kültürleri için güvendikleri diğer 
kaynakların doğa tarafından karşılanmaya devam etmesine engel olacak (Klein vd, 2014). İklim değişikliği 
ilerledikçe ve değişikliklerin hızı artıkça, bu sınırlarla daha fazla karşılaşacağız (Singh vd, 2018).

Sıcaklık toleransı gibi bazı sınırlar, hâlihazırda görünür durumda; Dünya’da insanların dışarıda hayatta kala-
mayacağı yerler var (Roy vd, 2018). Belli yerleşimleri ve geçim kaynaklarını kalıcı olarak etkileyecek olan don-
muş toprak tabakasındaki erime sert sınırlara verilebilecek diğer örnekler arasında yer alabilir (Roy vd, 2018). 
Ve elbette deniz seviyesinin yükselmesi birçok kıyı bölgesinde risklerin artmasına neden oluyor ve bu bölge-
lerin sık sular altında kalma sıklığını artırıyor; bununla birlikte artan risklere karşı etkili savunma oluşturmak 
çok daha pahalı hâle geliyor (Roy vd, 2018). Örneğin, ABD’de kıyı erozyonu bazı bölgelerde yönetim sınırlarını 
aşmış durumda; bununla bağlantılı olarak toplulukların Alaska ve Louisiana gibi yüksek düzeyde maruziyet 
yaşayan bölgelerden taşınacağı “gözetimli kıyısal geri çekilme” konusunda tartışmalar yapılıyor (Ferris ve We-
erasinghe, 2020). Gelişmekte olan küçük ada devletlerinde kuraklık artışları ve tatlı su mevcudiyetindeki azal-
manın yanı sıra deniz seviyesinin yükselmesine ve dalgaların neden olduğu fırtına dalgalanmasının artmasına 
bağlı ekstra riskler nedeniyle 1,5°C’lik ısınmada pek çok mercan adasının yaşanmaz hâle gelmesi bekleniyor 
(Hoegh-Guldberg vd, 2018).

ARA uygulamalarına uygun hâle getirilen uyum çalışmaları için güçlü küresel yatırım eksikliğinin devam etme-
si nedeniyle uyuma ilişkin sınırlar hâlihazırda insani yardım çalışmalarında görülebilir. İnsani yardım görevlile-
ri afetlerin etkisini erken uyarı sistemlerinden yoksun alanlarda, yoksulluğun hüküm sürdüğü yerlerde, iklim 
değişikliği ve çatışmalardan etkilenen toplumlarda, çatışma veya afetler nedeniyle yerlerinden edilmiş insan-
larda görebilirler. Bu durumların özellikle kadınları ve kızları, engellileri ve daha önce de belirtilen dışlanmış 
diğer insan gruplarını şiddetli bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Yerel çevre koşulları, toplumların kırılganlığı 
ile iklimsel şok ve streslere maruziyet konusunda kilit belirleyicilerdir.

Bu nedenle, iklim değişikliğinin etkilerini analiz ederken ve azaltmaya çalışırken, bu sınırları neyin belirledi-
ğine odaklanmalıyız. Daha önce de tartışıldığı gibi, dışlanma konusunu ele almak ve insanları güçlendirmek 
hepsini olmasa da, uyuma ilişkin mevcut birçok sınırı ortadan kaldırabilir (Roy vd, 2018). Aynı zamanda sert 
sınırlarla ve tek çözümün daha dönüştürücü uyum veya geçim kaynaklarında değişim olduğu yerlerle de 
karşı karşıya kalacağız. İklim değişikliğinin ilerlemesine izin vererek insanları bu değişikliklere zorlamak ve 
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ardından bu sınırlara ulaşana kadar artan etkileri deneyimlemek yerine, artan riskler hakkında dürüst bir 
tartışma alanı sağlayan diyalogları etkinleştirmeli; insanları ve toplumları kendi gelecekleri hakkında karar 
vermeleri için güçlendirmeliyiz. 

Son olarak, insani yardım görevlileri iklim değişikliğinin bugün hâlihazırda büyük zorluklar yarattığının ve de-
vam eden ısınmanın insanların daha fazla acı çekmesine yol açacağının (muhtemelen herkesten daha çok) 
farkında. Elbette uyum sağlamamız gerekecek ve uyuma ilişkin sınırlarla karşılaşan insanlara yardım etmeye 
devam edeceğiz. Ancak önümüzdeki yıllarda uyuma ilişkin daha fazla sınırla karşılaşmaktan ka-
çınmak için sesimizin gücünü, emisyonları azaltmaya yönelik çabaların artması çağrısında bulu-
nan küresel sese eklemeliyiz. İklim değişikliğinin bir kısmı zaten bizimle ancak en kötüsü hâlâ önlenebilir. 
Bu gelgiti değiştirmek hepimizin görevi. 

Norveç, 2018. 2010’larda, doğal tehlikelerin tetiklediği 
afetlerin % 46’sı seldi ve dünya genelinde 673 
milyondan fazla insanı etkiledi. Sellerin ekonomik 
bilançosu yüksek: 2019’un ilk yarısındaki kayıpların 
33,7 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor.

© Konrad Soglo / Norveç Kızılhaçı
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4.2 HAREKETE GEÇMEYE HAZIR 
HÂLE GELMEK -  
HER BÖLGEYE ULAŞAN ETKİLİ 
ERKEN UYARI SİSTEMLERİ 
ARACILIĞIYLA MUHTEMEL 
OLAYLARIN ETKİLERİNİ AZALTMAK 

Erken uyarı sistemleri, potansiyel olarak tehlikeli olan olaylarla ilgili kritik bilgileri iletir. Herhangi bir uyum 
yatırımında en yüksek fayda-maliyet oranına sahip oldukları söylenmektedir (GCA, 2019; ayrıca bk. Bölüm 
6). Gerçekten de “Yaklaşan bir fırtına veya sıcak hava dalgası için sadece 24 saatlik uyarı, ortaya çıkan hasarı 
yüzde 30 oranında azaltabilir; gelişmekte olan ülkelerde bu tür sistemlere 800 milyon dolar harcamak, yılda 
3-16 milyar dolarlık zararı önleyecektir” (GCA, 2019).

Şekil 4.2 Uyum yatırımlarının faydaları ve maliyetleri

Yatırım yapılan her İsviçre frangı için tasarruf edilen temsili miktar

Su kaynakları 
yönetimini daha 

dirençli hâle 
getirmek

Kuru tarım 
mahsul üretiminin 

iyileştirilmesi

Mangrovları 
korumak

Yeni altyapıyı 
dirençli hâle 

getirmek

Erken uyarı 
sistemlerini 

güçlendirmek 

9.7 5.8 5.2 4.8 4.3 

Kaynak: GCA, 2019
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Küresel iklim değişikliğinin şiddetlenmesi ve aşırı hava olayları ile maruziyetlerin artması ani sel riskinde 
yükselişe neden oluyor ve bu konu küresel olarak büyük ilgi görüyor. Çin, özellikle daha dağlık ve tepelik böl-
gelerde ani sel baskınlarına meyilli bir ülke olarak son yıllarda bu yüzden önemli kayıplar verdi. Bu bağlamda, 
Çin hükûmeti 2010 yılında Ulusal Ani Sel Önleme Projesi’ni (National Flash Flood Prevention Project) başlattı.

İzleme ve uyarı sistemi, izleme verilerini gözlem istasyonlarından otomatik olarak alarak analiz yapabilen bir 
yağış ve su seviyesi izleme sistemi içerir. Çin’de 2.058 ilçede ani sel felaketleri için izleme ve erken uyarı plat-
formları kuruldu. Ayrıca 1’i ulusal düzeyde, 7’si nehir havzası düzeyinde, 30’u eyalet düzeyinde ve 305’i ilçe 
düzeyinde olmak üzere, hükûmetlerin ve kurumların çeşitli seviyelerinde hiyerarşik bir bilgi yönetim sistemi 
kuruldu. Sistem kritik koşullar altında bölge sakinlerine cep telefonu, televizyon veya radyo yayını aracılıyla 
uyarı mesajı gönderiyor. Projenin ani sel kontrolü için etkili bir sistem olduğu kanıtlanmış durumda. Aşırı 
yağışlardaki gözlenebilir artışına rağmen, yıllık ani sel kaynaklı zayiat 2000’lerde 1.079 iken projenin 13. beş 
yıllık planı (2016-2020) sırasında 382’ye düştü. 

4.2.1 Mevcut durum: Can kaybı neden hâlâ 
devam ediyor? 
Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) 2020 State of Climate Services raporunun (WMO, 2020) gösterdiği 
gibi, birçok ülke erken uyarı sistemi kapasitesinden yoksun; bunun yanı sıra finansal yatırım, özellikle kapa-
site boşluklarının çok büyük olduğu ülkelerde en çok yatırıma ihtiyaç duyulan alanlara akmıyor. 138 WMO 
üyesi tarafından sağlanan verileri analiz eden rapor (en az gelişmiş ülkelerin %74’ü ve gelişmekte olan 
küçük ada devletlerinin % 41’i dahil), WMO’nun çoklu tehlike erken uyarı sistemleri hakkındaki iyi uygulama 
kılavuzunun beş bileşeni karşısındaki küresel ve bölgesel kapasite boşluklarını tanımlıyor: tehlikeleri tespit 
etme, izleme ve öngörme; risk analizi; uyarıları zamanında yayma; müdahaleye hazırlık; ve sonuçları izle-
me ve değerlendirme. Raporda ayrıca WMO üyelerinin yalnızca %40’ının elverişli çoklu tehlike erken uyarı 
sistemi rapor ettiği bildirildi.

WMO Afrika, Güney Amerika ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde büyük kapasite boşlukları gözlemle-
di; buralarda uyarı yayma ve iletişim (özellikle Afrika’daki en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada 
devletleri), hazırlıklı olma ve müdahale kapasiteleri (özellikle Güney Amerika) konularında zorluklar yaşandığı 
tespit edildi (WMO, 2020). WMO kriterlerine göre, 2019’da WMO’ya veri sağlayan 95 ülkeden 5’i (%5) temel 
düzeyin altında, 24’ü (%25) temel düzeyde, 42’si (%44) gerekli düzeyde, 13’ü (%14) tam düzeyde ve 11’i (%12) 
ileri düzeyde iklim hizmeti veriyordu (WMO, 2019).

Tahmin kapasitelerinin olduğu yerlerde bile, çoklu tehlike erken uyarı sistemleri ancak gerçekten ihtiyaç du-
yanlara ulaşırsa ve uygulanmaya müsaitse etkili olur. Risk altındaki toplumlar, tehlikenin potansiyel sonuçla-
rının tam olarak farkında olmayabilir veya bir afete hazırlanmak için gerçekleştirilebilecekleri eylemleri etkili 
bir şekilde planlama kapasiteleri sınırlı olabilir. Tahmin bilimindeki gelişmelere rağmen, yakın zamanda ger-
çekleşen en aşırı hava olaylarından sadece bazıları tahmin edildi ancak yine de kitlesel yıkıma neden oldu. 
Örneğin Idai ve Kenneth Siklonları, 2019 yılının Mart ve Nisan aylarında Mozambik, Malawi ve Zimbabve’yi 
yıkıma uğrattı; 1.000’den fazla can aldı, 2,6 milyon insanı insani yardıma muhtaç bıraktı ve en az 1 milyar 
İsviçre Frangı hasara neden oldu. Araştırmalar, ihtiyaç duyulan eylemler daha iyi kavranıp anlaşılsaydı ve sel 
tahminleri daha iyi yapılsaydı, can kaybının azaltılabileceğini gösterdi (ZFRA, 2020b).
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Genel olarak, uyarıları eyleme dönüştürmek için erken uyarı sistemlerindeki kritik boşlukların giderilmesi 
gerekir. Bu noktada yapılması elzem olan ilk şey ne zaman ve nerede hareket edileceğine afet öncesinde 
karar verebilmek için karar alma sürecini geliştirmek olmalı. Bu, etkiye dayalı tahmin adı verilen bir yaklaşımla, 
neyin ve kimin etkileneceğine yönelik bir anlayış üzerinden yapılır. İkinci olarak, erken eylem planlaması iyileş-
tirilmeli ve risklere yönelik anlayış bu riskleri azaltabilecek ve/veya etkili bir afet müdahalesine hazırlanabile-
cek potansiyel eylemlerle ilişkilendirilmeli. Üçüncüsü, etki temelli tahmin kullanılarak üretilen uyarılara dayalı 
olarak fonları dağıtabilecek finansman mekanizmaları oluşturulmalı. Tarihsel olarak bakıldığında, erken uyarı 
sistemlerinin yeterince iyi uyarı ve planlar mevcut olduğunda bile başarısız olduğu görülebilir, bunun sebebi 
ise eylemleri zamanında uygulamak için gereken kaynakların eksikliğidir. Son on yılda, insani yardım kuru-
luşları erken uyarı sistemlerini ileriye dönük eylem stratejilerine dönüştürerek ve geliştirerek bu boşlukları 
gidermek için yatırım yaptılar.

4.2.2 Hedeflenen yere varmak: Erken uyarı 
sistemlerinin etkili olmasını sağlamak
1. İlgili kapasitelere yatırım yapmak 

Hidrometeorolojik tahmin kapasitelerine yönelik açık yatırımlar, özellikle kapasitelerin zayıf olduğu ülkelerde 
çok önemlidir. Bununla birlikte, tahmin kapasitelerine yapılan yatırım ancak bağlama uygun uyarıları ve karar 
verme araçlarını yorumlamaya ve dağıtmaya yardımcı olan iletişim stratejilerine yapılan yatırımla birleştiğin-
de işe yarayacaktır. Afete hazırlık ve erken uyarı konusundaki yeni ve mevcut girişimler, en kırılgan toplumlara 
ve iklimle bağlantılı afetlerin ön saflarında yer alan ilk müdahale ekiplerine ulaşarak onlarla birlikte çalışmalı. 
Devlet kurumları ve sivil toplum, bir tehlike öngörüldüğünde insanları desteklemek amacıyla erken önlem 
almak için net sorumluluklara ve planlara sahip olmalı. 

2. Tahminlerde yalnızca havanın nasıl olacağını değil, ne yapacağını da raporlamak 

Belirli bir tehlikenin belirli bir toplum (ve o toplumdaki belirli insan grupları) üzerindeki yerel etkilerini, ken-
dilerine has kırılganlıkları ve kapasiteleri ile birlikte tahmin etmek çok önemlidir. Örneğin Mozambik’te evler 
fırtınalara dayanacak şekilde inşa edilmemişti; dolayısıyla “güvende kalın, evinize gidin, pencereleri ve kapıları 
kapatın, evden çıkmayın” şeklindeki resmî uyarılar bazı yoksul toplumların kırılganlığı ve konutlarının niteliği 
hesaba katılmadan yapıldı (ZFRA, 2020a).

Erken uyarı sistemlerindeki bu boşluğu gidermek için etki temelli tahmin, yalnızca iklim ve hava durumu bilgi-
lerini değil, aynı zamanda diğer önemli risk verilerini (maruziyet, kırılganlık ve afet etki kayıtlarını) her düzeyde 
dikkate alarak tahminlerin üretilme şeklini dönüştürüyor. Afet risklerini öngörmek ve yönetmek için bilimsel, 
yerel ve yerli bilgileri birleştirmek çok önemli. Bunu yapmanın en iyi yolu erken uyarı sistemleri geliştirilirken, en 
başından beri afetlerin ön saflarında yer alan kırılgan toplulukları, hükûmet yetkililerini, insani yardım görevlile-
rini ve diğer kilit oyuncuları kapsama dahil etmektir. Bu içgörüler (özellikle kırılgan gruplar ve varlıklar hakkındaki 
veriler) uzun vadeli ARA ve uyuma ilişkin bilgilendirme yapmak için de kullanılabilir (bk. başlık 4.1.2).

Etki temelli tahmin yaklaşımı tahmin ve uyarıları hava durumunun ne olacağına ilişkin tanımlardan havanın 
ne yapacağına yönelik açıklamalara çevirerek, kuruluşların ve bireylerin bir afetin etkisini önceden tahmin 
etmek ve hafifletmek için tahmin temelli erken eylemde bulunmasını sağlar. Bununla birlikte, en kırılgan 
toplulukların, grupların ve insanların önceliklendirildiğinden emin olmak hidrometeoroloji ofisleri, ilk müda-
hale ekipleri ve yerel topluluklar arasında daha yoğun bir etkileşim, dolayısıyla da toplum temelli erken uyarı 
sistemlerine daha fazla yatırım gerektirir.
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KUTU 4.10: TÜM DÜNYADA ETKİYE DAYALI TAHMİN 

Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi (Dünya Bankası ve BK Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı ile 
birlikte) kapsamlı bir iklim ve hava durumu hizmeti geliştirmek için Asia Regional Resilience to a Changing 
Climate (ARRCC) isimli program aracılığıyla Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Afganistan hükûmetlerini destekliyor. 
Bu program kapasite geliştirme ve hidrometeorolojik modernizasyona yatırım yapıyor; her ülke için ölçeği 
küçültülmüş iklim projeksiyonları, mevsimsel tahminler ve etkiye dayalı tahmin hizmetleri geliştirmeye 
odaklanıyor.

Program ulusal hidrolojik ve meteorolojik hizmetler, ARA ajansları, International Centre for Integrated 
Mountain Development ve Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia gibi 
iklim sektöründen paydaşları ve (Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi ve Dünya Gıda Programı da dahil olmak üzere) 
insan yardım sektörü partnerlerini bir araya getiriyor. 

Program bu multidisipliner yaklaşımı uygulayarak iklim hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanıcı odaklı 
sağlam bir bakış açısı yaratıyor. Kısa, orta ve uzun vadeli zaman ölçekleri için yeni tür etkiye dayalı tahmin 
hizmetlerinin ortak üretimi, uyum için daha iyi bir riske dayalı karar verme sürecini ve ileriye dönük eylemin 
de dahil olduğu risk azaltma önlemlerini ifade edecektir (bk. başlık 4.2.4). Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi, erken 
eylem için etkiye dayalı tahmin hakkında yeni bir rehber hazırlayarak bu sürece katkı sağlıyor (Kızılhaç Kızılay 
İklim Merkezi, 2020). 

Benzer şekilde, Karayipler Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, ulusal meteoroloji hizmetlerinin riski 
öngörebilmek için tehlike, maruziyet ve kırılganlık bilgilerini bir araya getirme kapasitesi oluşturmasına 
yardımcı oluyor. Karayipler’de siklonlarla bağlantılı en ölümcül tehlikelerin başında fırtına dalgalanmaları ve 
kıyı selleri geliyor; Weather Ready Nations programı ise havanın ne yapacağını bildirmeye başlamak için 
etkiye dayalı tahminleri genişletiyor.
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3. Erken uyarı bilgilerini doğru dilde sağlamak 

Erken uyarı bilgileri doğru dilde (yerel ve azınlık dillerine dayalı olarak) ve topluma anlamlı gelen terminoloji 
kullanılarak sağlanmalı. Toplulukları kapsama dahil etmek ve ihtiyaçlarını, önceliklerini, işe yarayacak uygula-
maları anlamak için bir sürecin olması çok önemli (bk. Kutu 4.11). Tuvalu’daki Funafuti’de, hükûmet yetkilileri 
tarafından yayınlanan tahminler ve erken uyarı mesajları, afetlere hazırlanma ve müdahale etme sürecinde 
topluluklar tarafından neredeyse hiç kullanılmıyordu. Bu noktadaki en önemli engel, bilginin ve önerilen ey-
lemin yerel bilgi ve yerel eylemlere uygun hâle getirilmemesiydi. Tuvalu Kızılhaç Derneği, en kırılgan insanlara 
ulaşmayı sağlayacak bir erken uyarı sistemi geliştirilmesini kolaylaştırmak için erken uyarı erken eylem konu-
sunda topluluk diyalogları oluşturdu. Erken uyarı erken önleminin ne anlama geldiği, Tuvalu’da nasıl işlediğini 
ve toplulukların dahiliyetinin nasıl olabileceğini tartışmak için ulusal paydaşları ve yerel topluluk üyelerini bir 
araya getirdiler.

Funafuti, Tuvalu’da yerel dilde (Tuvaluca) hazırlanan afişler. 
Erken uyarı bilgileri ancak doğru dilde sağlandığında 
toplulukların afetlere hazırlanmasına yardımcı olabilir.

© Sean Gallagher
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KUTU 4.11: KULAK VERMENİN HAYAT KURTARDIĞI ZAMAN: 
BANGLADEŞ COX’S BAZAR’DA SİKLON HAZIRLIK PROGRAMI

Myanmar’ın Rakhine eyaletinden kaçan 700.000’den fazla kişi Ağustos 2017’de Cox’s Bazar’a vardığında, 
Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı mülteci kamplarındaki mevcut Siklon Hazırlık Programı’nı 
genişletmeye ve uyarlamaya karar verdi. Bu, bölgedeki yüksek doğal afet riski yüzünden, Emergency 
Communications Task Force’un desteğiyle gerçekleşti. 

Ev sahibi ve misafir topluluklar arasındaki ilk odak grubu görüşmeleri aşırı hava olayları için mevcut bilgi, algı ve 
başa çıkma mekanizmalarının, mevcut afete hazırlık iletişim materyallerinin etkinliğinin ve bilgi boşluklarının 
belirlenmesine yardımcı oldu. Bangladeş Kızılay Derneği, IFRC ve Amerikan Kızılhaçı bu içgörülere dayanarak 
programın erken uyarı bilgilendirme kampanyasını uyarlamak için BM Kalkınma Programı ve Sınır Tanımayan 
Çevirmenler ile işbirliği yaptı. İlgili dilleri ve formatları değerlendirdiler, ek resmî ve gayriresmî kanalları 
kullandılar ve tehlikeye bağlı olarak ne yapılacağına dair daha iyi bilgilerin sağlanması için çaba harcadılar. 

BBC Media Action, Internews ve diğerleri kampanyayı yaygınlaştırmasına destek oldu. Okuma-yazması az 
olan topluluk üyeleri için yerel dilde video animasyonları ve ses kayıtları, personel ve gönüllüler için hazırlanan 
Bengalce, Birmanca ve İngilizce bilgi kartları ve kılavuzlar bu desteğe örnek olarak verilebilir. 

Topluluk üyeleri tutarlı siklon hazırlık bilgilerine doğru zamanda daha iyi erişim sağladıklarını ve buna göre 
hareket ettiklerini bildirdiler. Haziran 2019’da gerçekleştirilen Çok Sektörlü Ortak İhtiyaç Değerlendirmesi’ne 
göre, ankete katılan mültecilerin %87’sini siklon hazırlık bilgisi aldığını ifade etti. Bunların %99’u alınan 
bilgilerin net olduğunu söyledi. Ground Truth Solutions verileri ise ihtiyaç duyduğu bilgilere sahip olduğunu 
hisseden insanların sayısının daha yüksek olduğunu gösteriyor; aynı verilere göre Nisan 2019’a kıyasla Kasım 
2019’daki siklon sezonuna yeteri kadar hazır olduğunu hisseden insanların oranı da daha yüksek (Ground 
Truth Solutions, tarihsiz).
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4. Erken uyarıları erken eylemlere bağlamak 

Son olarak, erken uyarılar erken eylemlerle bağlantılı olmalı ve ileriye dönük eylemler olarak nitelendirilmeli 
(aşağıdaki bölümlere bakın). İnsanlar tehdidin farkında olup harekete geçmek isteyebilirler ancak ne yapacak-
larını bilmiyor veya önerilen adımları atamıyor olabilirler. Bu adımların ayrıca deneyime göre düzenli olarak 
güncellenmeleri gerekir. Örneğin Mayıs 2020’deki Amphan Siklonu sırasında, uyarılara göre hareket etmek 
özel bir zorluk yarattı. Tahliye planları mevcuttu ancak bazı tahliye merkezleri COVID-19 krizi için karantina 
merkezleri olarak farklı bir amaca uygun hâle getirildiğinden, bu planları güvenli bir şekilde uygulamak bir mü-
cadele gerektirdi. Erken uyarı alanındaki yeni ve mevcut girişimlerin en kırılgan topluluklara ve ilk müdahale 
ekiplerine ulaşması ve onlarla birlikte çalışması gerekir. Bu ancak bir afet öngörüldüğünde toplulukların erken 
harekete geçme planlarının geliştirilme aşamasına dahil olduğu durumlarda mümkündür. İdeal olarak, erken 
uyarılar, kimin neyi, ne zaman yapacağını ve hangilerinin önceden ayarlanmış finansmanla desteklendiğini açık-
ça gösteren daha kapsamlı planlarla bağlantılıdır. Tahmine dayalı finansman (FbF) bu tarz ileriye dönük bir 
yaklaşıma örnek olarak verilebilir. Bu, bir afet gerçekleşmeden ve akut etkiler hissedilmeden önce belirlenmiş 
eylemleri gerçekleştirmek üzere fon sağlamak için bilimsel tahminlere ve risk analizine dayanır. Bunun anahtarı, 
en önemli görevleri ve sorumlulukları açıkça tanımlayan erken eylem protokolüdür. Erken eylem protokolleri 
önceden geliştirilir ve ileriye dönük eylemlerin uygunluğunu sağlamak için topluluklara danışılır.

Bangladeş, 2018. Gönüllüler, Cox’s Bazar’da 
bir afet simülasyon tatbikatına katılıyor. 
Tatbikat, muson mevsimini güvenli bir şekilde 
geçirmeleri için bölgede yaşayanları sezona 
hazırlamaya yardımcı oluyor.

© Amerikan Kızılhaçı / Brad Zerivitz
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4.3 DOĞRU ZAMANDA HAREKETE 
GEÇMEK – ERKEN UYARILARI 
İLERİYE DÖNÜK EYLEME 
BAĞLAYARAK RİSKLERİN AFETE 
DÖNÜŞMESİNİ ÖNLEMEK 

İleriye dönük yaklaşımlar, gerçekleşmesi muhtemel bir afetten önce halka yardım sağlayarak insanların acı-
larını, kayıplarını ve zararlarını azaltmaya çalışır. Nakit para, temizlik ve hijyen setleri ile barınaklar için alet 
takımlarının temin edilmesi ile çiftlik hayvanlarının tahliyesi gibi geçim kaynaklarına yönelik koruyucu önlem-
lerinin alınması bu yardımlara örnek olarak verilebilir. Bu ileriye dönük eylemler potansiyel olarak zararlı bir 
olayın etkisini hafifletmeyi amaçlar. Genel bir tanım olmamakla birlikte, ileriye dönük yaklaşımlar genel olarak 
(tahminler ve risk değerlendirmeleri gibi) sağlam öngörüleri eyleme bağlar. 

Bu eylem planları önceden hazırlanır ve kimin neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını açıklığa kavuşturuyor. Ey-
lem planının başlatılması durumunda, hızlıca eyleme geçilmesini sağlamak için bir fon destekleme anlaşma-
sıyla güçlendirirler (bk. Bölüm 6).

Şekil 4.3: DRM sürekliliğinde ileriye dönük eylemler  

Erken uyarı Etki

İnsanların ve varlıkların 
savunmasızlığını azaltarak, akıllı 
yönetim aracılığıyla tehlikelere 
maruziyeti analiz edip en aza 
indirmek. 

Etkili bir şekilde tahmin edilen 
bir olayı önlemek, hafifletmek 
ve/veya bunlara karşı koruma 
sağlamak ve etkin müdahaleye 
hazırlanmak. 

Hayat kurtarmak, temel ihtiyaçları 
karşılamak ve daha fazla kayıptan 
kaçınmak. Süregelen ve birbirini 
takip eden tehlike ve etkilere 
müdahale etmek. 

Hizmet ve varlıkları dayanıklılığı 
esas alıp onararak insanların 
başa çıkma, iyileşme ve 
yeniden inşa etme çabalarını 
desteklemek. 

İleriye dönük erken eylemden müdahale ve iyileşmeye düzenli geçiş sağlamak için 
acil durumları etkili bir şekilde tahmin etme ve yönetme kapasitesini geliştirmek. 

İleriye dönük eylemAfet risk azaltımı Müdahale İyileştirme

Hazırlık

Etkiyi azaltmak Etkiye müdahale etmek

SKaynak: Anticipation Hub (IFRC, Alman Kızılhaçı, Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi) 
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Toplulukları ve insani yardım görevlilerini daha erken hareket etmeleri için güçlendirmeyi, böylece olası bir 
insani krizi önlemeyi veya en azından azaltmayı hedeflerler. Tetikleyici seviyelerin ve eylem planlarının geliş-
tirilmesi, ekipman sağlanması, lojistik zincirlerinin kurulması gibi ileriye dönük yaklaşımların oluşturulmasıyla 
ilgili kapsamlı çalışma göz önüne alındığında, bunlar hazırlık ve müdahale arasında yer alır (bk. Şekil 4.3).

İleriye dönük yaklaşımların önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösteren çok sayıda kanıt var (WFP, 2020). 
Bunun nedeni açık: Bir afet gerçekleşmeden önce harekete geçmek insani ihtiyaçlara daha iyi, daha hızlı ve 
daha ucuz bir çözüm getiriyor. Daha değerli bir çözüm. Sorunları ortaya çıkmadan önce ve ortaya çıktıkları 
yerde ele alan bir yöntem. Daha iyi bir maliyet-fayda oranına sahip olan ve her bir doların daha ileri gitmesine 
olanak sağlayan bir seçenek. Bu tür çözümlere acil ihtiyacımız var. 

4.3.1 Mevcut durum: Hareket gücümüz var, 
şimdi sıra koordinasyonda!
İleriye dönük yaklaşımlar son yıllarda önemli bir ivme kazanmış durumda. Kızılhaç ve Kızılay Ağı ile Dünya 
Gıda Programı’nın (WFP) FbF formundaki öncü çalışmasının yanı sıra; Start Network, Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) ve daha yakın zamanlı Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi gibi diğer insani yardım 
kuruluşları benzer yaklaşımları finanse ediyor ve geliştiriyor.

2018 yılında IFRC, dünya çapındaki Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri tarafından öngörülen ileriye dönük 
eylemlerin uygulanması için finansman sağlamak üzere, Afet Yardım Acil Durum Fonu kapsamında Tahmine 
Dayalı Eylem isimli kendi özel finansal mekanizmasını kurdu. Bu araç, klasik Afet Yardım Acil Durum Fonunun 
kapsamını genişletiyor ve FbF konseptini desteklemek için bağışçılara bir araç sunuyor. Birlikte ele alındığın-
da, ileriye dönük yaklaşımlar şu anda 60’tan fazla ülkede uygulanıyor. Bu girişimler ayrıca, hükûmet sistemle-
rini yenilikçi afet riski finansmanı araçlarıyla güçlendirmek üzere kalkınma ve iklim topluluğunun daha geniş 
kapsamlı olan çalışmasını tamamlıyor (örneğin: ARC, 2017; GIZ, 2019; Scherer, 2020; Dünya Bankası, 2017).

Gelişmeler cesaret verici ancak daha öngörülü bir insani yardım sistemi için çok daha fazlasına ihtiyaç var. 
Son yılların başarılı rehberlik çabalarına dayanan vizyon, şimdi ileriye dönük eylemleri ARY süreçleri ve çerçe-
veleri genelinde bir yaklaşım olarak ölçeklendiriyor ve yaygınlaştırıyor. 

Ölçeklendirme, öngörülebilir şoklardan önce daha fazla insanın yardım alabilmesi hedefiyle ileriye dönük ey-
lemleri genişletmek için daha fazla fon ayırmak anlamına geliyor. Aynı zamanda, coğrafi kapsamın ve tahmin 
edilebilecek şok türlerinin yanı sıra, sistemin koordineli bir şekilde toplu müdahalede bulunma yeteneğinin 
ve kapasitesinin genişletilmesi anlamını taşıyor. Dolayısıyla ölçeklendirmek sadece daha fazlayı değil, aynı 
zamanda daha iyi de ifade ediyor. 

Son yıllarda, sektörler arasında öğrenmeye ve finansman da dahil olmak üzere işbirliğini güçlendirmeye 
yönelik teknik yardım ve yatırımlar aracılığıyla ileriye dönük yaklaşımların ölçeklendirilmesine yardımcı olmak 
için birkaç küresel girişim başlatıldı. Early Action Focus Task Force, Risk Informed Early Action Partnership 
(REAP - Riske Dayalı Erken Eylem Ortaklığı) ve Anticipation Hub bu girişimler arasında yer alıyor. Task Force gi-
rişimi BM kuruluşları (WFP, FAO ve OCHA), IFRC ve STK’lar (Start Network) arasında diyalog ve işbirliğini teşvik 
etmek için oluşturuldu. REAP ise erken eylem konusundaki ortaklıkları ve yatırımları artırmak için partnerleri 
bir araya getiriyor. 2015 yılından bu yana 800’den fazla biliminsanı, uzman, uygulayıcı ve bağışçıyı bir araya 
getiren yıllık İleriye Dönük İnsani Eylem İçin Bölgesel ve Küresel Diyalog Platformları (Regional and Global 
Dialogue Platforms on Anticipatory Humanitarian Action) bilim, politika ve uygulama arasındaki alışverişin 
sağlanması için temel alanlar hâline geldi. Alman Kızılhaçı, Aralık 2020’de, IFRC ve Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi 
ile birlikte diyalog platformları üzerine inşa edilen Anticipation Hub platformunu başlatacak. Alman hükû-
metinin finansal desteğiyle hayata geçecek olan Anticipation Hub sürdürülebilir öğrenme ve ileriye yönelik 
eylem üzerine karşılıklı alışveriş sağlamayı amaçlayan bir platform. 
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Şekil 4.4: Doğal tehlikeler öncesinde uluslararası düzeyde desteklenen 
ileriye dönük eylem girişimlerinin coğrafi dağılımı

KURUMLAR 

EH E ER 

Afganistan

Bangladeş

Kamboçya

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

Endonezya

Moğolistan 

Myanmar

Nepal

Pakistan 

Filipinler

Sri Lanka

Vietnam 

IFRC

Start Network

Dünya Gıda Programı 

Gıda ve Tarım Örgütü

OCHA’nın olanak tanıdığı
kolektif ileriye dönük eylemler* 

Sıcak hava dalgaları 

Volkanik aktivite 

Fırtına

Kuraklık 

Sel 

Salgın 

Soğuk hava dalgaları 

Arjantin 

Kolombiya

Kosta Rika 

Dominik Cumhuriyeti 

Ekvator

El Salvador 

Guatemala

Haiti

Honduras

Meksika 

Nikaragua

Peru 

Burundi

Kamerun 

Çad

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Cibuti

Mısır

Esvatini

Etiyopya 

Kenya 

Lesotho

Madagaskar

Mali

Malawi

Mozambik

Namibya

Nijer

Ruanda

Senegal

Sierra Leone

Somali

Güney Sudan 

Sudan

Togo

Uganda

Zambiya

Zimbabve

Tacikistan 

Kırgızistan 

Fiji

Papua Yeni Gine

Solomon Adaları 

Doğu Timor

Kaynak: Early Action Focus Task Force (FAO, IFRC, OCHA, Start Network, WFP, 2020)

Notlar: *Diğer BM kurumları: UNFPA, WHO, UNICEF, UNHCR, IOM.

Bu harita, Eylül 2020’ye kadar olan girişimleri içerir. 
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2018’de Dünya Bankası, Birleşik Krallık ve Almanya direncin artırılmasını ve acil durumlarda daha erken eyle-
me geçilmesini sağlamak için hükûmetlerin sistemleri, erken uyarıları, planları ve finansmanları uygulamaya 
koymasını destekleyen Global Risk Financing Facility’i kurdu (250 milyon ABD doları - yaklaşık 245 milyon İs-
viçre frangı). Son olarak, Dünya Bankası salgın hastalıklar ve gıda güvensizliği krizleri için ileriye dönük eylem-
leri desteklemek amacıyla ön planlama gereksinimlerini kapsama dahil eden 500 milyon ABD dolarlık (490 
milyon İsviçre frangı) bir kriz fonu (Crisis Response Window Early Response Mechanism) başlattığını duyurdu. 
Farklı afet riski finansman araçları hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 7’ye göz atabilirsiniz.

Bu girişimlerden bazıları henüz başlangıç aşamasında ancak yaklaşımları koordine etmek, şimdi ve gelecekte 
insanların hayatlarını kurtaracak ve geçim kaynaklarını koruyacak ileriye dönük eyleme doğru sistemik bir 
geçiş sağlamak için anahtar araçlar hâline gelebilirler. 

İtalyan Kızılhaçı’nın gönüllü hemşireleri evsiz ve 
yoksulların kaldığı “Albergo popolare” ve “Ostello 
il Carmine” isimli iki yerel barınakta farkındalık 
çalışmaları düzenliyor ve sağlık taraması yapıyor. 

© Michele Squillantini
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4.3.2 Hedeflenen yere varmak: İleriye dönük 
yaklaşımları ölçeklendirmek
İleriye dönük yaklaşımları ölçeklendirmek için yeterli, uzun vadeli ve koordineli kaynaklara ihtiyaç var. Erken 
uyarıların erken önlemle sonuçlanmasını sağlamak için yatırımların önemli bir kısmına ihtiyaç duyulacak. Bu, 
kestirimci analitikler ve tahmin kapasiteleri de dahil olmak üzere etkiye dayalı tahmine yatırım yapılmasını 
gerektiriyor. Ancak en iyi bilim, en yüksek risk altındaki toplumlara ulaşmazsa sınırlı yardım olanağına sahiptir 
(önceki başlığa bakın). Bir tetikleyici ile olayın etkisi arasındaki kısa zaman aralığında ileriye yönelik eylemlerin 
uygulanmasına yönelik fizibilite, büyük ölçüde yerel uygulayıcı kuruluşların operasyonel ve idari kapasitesine 
bağlıdır.

IFRC, FAO, WFP ve Start Network, kendi mekanizmaları aracılığıyla son birkaç yılda ileriye dönük eylem finans-
manı için erişimi ve hacmi iyileştirmiş durumda. Daha yakın zamanlarda, OCHA tarafından yönetilen Merkezi 
Acil Durum Müdahale Fonu, ölçeklendirilmiş ileriye dönük toplu eylemleri kolaylaştırıyor. İleriye dönük eylemi 
desteklemeye yönelik fonlar artıyor ancak bunlar afet sonrası insani yardım harcamalarıyla kıyaslandığında 
küçük kalıyor. 

Yatırımlar küçük ölçekli, parçalı ve kuruma özel oluyor. Dahası bu yatırımlar nadiren hükûmet sistemlerine 
destekleniyor veya meteoroloji hizmetlerine, erken uyarı sistemlerine, risk analizlerine veya afet hazırlığına 
yönelik daha sistematik yatırımlarla nadiren bağlantılı oluyorlar. 

KUTU 4.12: RİSKE DAYALI ERKEN EYLEM ORTAKLIĞI

REAP, ileriye dönük yaklaşımlarda büyük ölçeklendirme ihtiyacını ele almak ve iklim, kalkınma ve insani 
yardım toplulukları arasında daha fazla bağlantı sağlamak için 2019 BM İklim Eylemi Zirvesi’nde 1 milyar 
insanı afetler açısından daha güvenli hâle getirme hedefiyle kuruldu. REAP dört hedef doğrultusunda erken 
eylemi desteklemek için ulusal planlama, finansman ve dağıtım mekanizmalarını geliştirmek üzere ortakları 
bir araya getirmeyi ve en kırılgan insanlara ulaşmaya odaklanarak uyarı sistemlerinde yatırımı ve kapsamı 
geliştirmeyi amaçlıyor. 
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1. İleriye dönük eylemi ulusal afet risk yönetimine ilişkin çerçeve ve stratejilerle 
bağlantılandırmak 

Bu tür bir yaklaşım aracılığıyla, afetlerin etkileri gerçekleşmeden önce harekete geçmek için sinerji yaratılabi-
lir. Yasa ve politika, ilgili süreçleri ve koordinasyon mekanizmalarını oluşturmanın yanı sıra, ileriye dönük ey-
lemi ulusal ARY sistemlerine etkin bir şekilde entegre etmek için sorumluluk ve finansman tahsisinde önemli 
bir role sahiptir (IFRC, 2019a). Hükûmetler erken eylemin değerini görmeli ve uygun ileriye dönük eylemleri 
belirlemek ve bunları bir tehlikenin tahmin edilmesi ile gerçekleşmesi arasındaki kısa zaman aralığında uygu-
lamak üzere desteklenmelidir. Giriş noktaları afet hazırlık veya müdahale fonlarının yanı sıra (bk. Kutu 4.13), 
sosyal güvenlik ağı programları da olabilir. 

Son yıllarda hükûmetler ve bağışçılar koordinasyonu artıran ve destek yapıları (personel, araçlar, kaynaklar) 
oluşturan şoka duyarlı sosyal koruma sistemlerinin kurulmasına önemli yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar fay-
da sağlayarak ve bilgileri yöneterek risk altındaki kişileri hedefleyen ve kayıt altına alan sistemlerin kurulumu-
nu da kapsıyor. Sözkonusu sistemler yalnızca acil durumlarda değil, aynı zamanda ileriye dönük eylemle risk 
altındaki mevcut insanlara ulaşmadan önce ve risk altındaki yeni insanları tespit edip kayıt altına almak için 
kullanılabiliyor (Costella vd, 2017). 

Tacikistan, 2020. FbF proje ekibi bir soğuk hava dalgası 
simülasyonuna katıldı. Projenin amacı, aşırı soğuk 
dönemlerin yerel kırılgan nüfus üzerindeki etkisini 
azaltmak için planlanan erken eylem önlemlerinin 
etkinliğini değerlendirmekti.

© S Abdujabarov / Alman Kızılhaçı
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KUTU 4.13 / VAKA ÇALIŞMASI  
FİLİPİNLER: YEREL TEKNİK ÇALIŞMA GRUPLARI ARACILIĞIYLA 
İLERİYE DÖNÜK EYLEMİ YAYGINLAŞTIRMAK 

Filipinler’de, tahmine dayalı finansman (FbF) üzerine yerel teknik çalışma gruplarının oluşturulması ileriye 
dönük eylemlerin ilgili politikalara, planlara ve süreçlere entegrasyonunu etkili bir şekilde destekledi. FbF’nin 
yerel ihtiyaç ve kapasitelere hitap etmesini sağlamak için, Filipin Kızılhaçı’nın yerel bölümleri eyalet düzeyinde 
teknik çalışma grupları kurdu. Üyeler, FbF’nin geliştirilmesiyle ilgili tüm hükûmet içi ve hükûmet dışı 
kurumlardan oluşuyor. Mümkün olan yerlerde, yerel yönetim birimlerinden ve ulusal meteoroloji kurumu 
PAGASA’dan üyeler de bulunuyor. Kızılhaç, teknik çalışma gruplarını, ileriye yönelik uygun eylemler geliştirme 
ve test etme sürecine büyük ölçüde dahil etti.

Yakın etkileşim, paydaşlar açısından tahminlere dayalı hareket etmenin değerini vurguladı; aynı zamanda 
yerel yönetim biriminin, bir tetikleyiciye ulaşıldığında Filipin Kızılhaçı faaliyetlerini daha iyi anlamasına 
fayda sağladı. İleriye dönük eylem konseptine hükûmet yetkililerinin katılımını teşvik etti, silolar arasındaki 
koordinasyonu kolaylaştırdı ve ileriye dönük eylem planlamasını iyileştirdi.

Yerel teknik çalışma gruplarına dahil olan bazı yerel yönetim birimleri konsepti çoğalttı ve ileriye dönük 
eylemleri tamamlamak için yerel hazırlık fonlarından kendi bütçe çizgilerini tahsis etti.

Örneğin Davao de Oro eyaleti, olgunlaşmış mahsullerin erken hasadını, insanların ve/veya besi hayvanlarının 
erken tahliyesini ve sel riskine ilişkin diğer ileriye dönük eylemleri desteklemek için 200.000 Filipin pesosu 
tahsis etti. Mati şehri, kırılgan hanelere barınak güçlendirme kitleri temin etmek için 500.000 Filipin pesosu 
tahsis etti ve tayfun öngörüsüyle Filipin Kızılhaçından kitlerin kurulumu konusunda eğitim istedi. Son olarak, 
San Isidro belediyesi besi hayvanlarının tahliyesi için 500.000 Filipin pesosu tahsis etti.

Ayrıca 2019’da Ulusal Risk Azaltım ve Yönetim Konseyi, yerel yönetim birimlerinin afetlerin etkileri 
gerçekleşmeden önce bilimsel tahminlere ve nüfus üzerindeki öngörülen etkiye dayanarak “afet ve acil 
durum” ilanını duyurmasına izin veren Memorandum 60’ı kabul etti. Bu tür bir deklarasyon, birimlerin 
Hızlı Müdahale Fonu’na ve dolayısıyla ileriye dönük eylemleri desteklemek için ek bir finansman kaynağına 
erişmesini sağlayacaktır.

Uygun erken eylem planlarıyla aşırı hava olaylarına hazırlanan yerel yönetim birimlerinin girişimleri aktif, 
iyi tanımlanmış bir katılımın ve kırılgan paydaşların sürekli iştirakinin ileriye dönük eylemi yaygınlaştırmada 
temel bileşenler olduğunu gösteriyor. 
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2. İleriye dönük eylemlerin uygulama alanını genişletmek 

Sayıca artan tehlikeler için ileriye dönük eylemler mevcut ancak çoğu yaklaşım tropikal siklonlar ve seller gibi 
acil, görünür krizlere odaklanıyor. Bu noktada sıcak hava dalgaları ve kuraklık gibi görünmez, yavaş ilerleyen 
krizlere çok daha fazla önem verilmeli. 

Sıcak hava dalgaları en yüksek risk barındıran doğal tehlikeler arasında yer alıyor ancak sıcak hava dalga-
larından kaynaklanan ölümlerin sayısı ve zararların miktarı çoğu zaman hemen belli olmadığı için bu doğal 
tehlike yeterli ilgiyi görmüyor. WHO’ya göre, 1998’den 2017’ye kadar 166.000’den fazla insan sıcak hava dal-
gaları nedeniyle öldü (WHO, 2020). Aşırı sıcaklıklar kayıtlardaki en ölümcül felaketlerin bazılarından sorumlu; 
buna 70.000 fazla ölüme neden olduğu tahmin edilen 2003 Avrupa sıcak hava dalgası ve 55.000’den fazla 
can kaybına yol açtığı tahmin edilen 2010 Rus sıcak hava dalgası da dahil. Küresel ısınma nedeniyle, sıcak 
hava dalgalarının daha sık ve yoğun hâle gelmesi muhtemel gözüküyor. Nüfus artışı ve kentleşme gibi diğer 
eğilimlerle birlikte, sıcak hava dalgalarına maruz kalan insan sayısının artması da muhtemel. Sıcak hava dal-
galarının etkileri, kentsel ısı adası etkisinin ısıyı yoğunlaştırdığı yüksek nüfuslu şehirlerde özellikle hissediliyor. 
Sıcak hava dalgaları yaşlılar, seyyar satıcılar, küçük çocuklar ve önceden sağlık sorunları olan insanlar için 
ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Etkileri büyük, eğilimi yüksek, öngörülebilirliği çok iyi olmasına rağmen sıcaklık 
riskleri genellikle ARY müdahalelerinde geride bırakılıyor. Sıcaklığı kapsayan ve uyarıları ileriye dönük eylemle 
bağlantılandıran erken uyarı sistemleri sağlık risklerini ve rahatsızlıkları azaltabilir. Vietnam Kızılhaç Derneği 
kentsel bağlamlarda sıcak hava dalgalarının etkilerini en aza indirmek için Hanoi’de bir FbF projesi başlattı. 
Soğutma merkezleri ile soğutma otobüslerin temin edilmesi, gayriresmî yerleşim yerlerinde evlerin güçlendi-
rilmesi (örneğin gölgelik çatı kurulumları) ve iklim dostu soğutma sistemlerinin yaptırılması proje kapsamın-
daki ileriye dönük eylemler arasında yer alıyor (Alman Kızılhaçı et al, 2019). 

Hidrometeorolojik tehlikelerin neden olduğu krizlerin dışında kalan diğer krizlerin öngörülmesi büyüyen bir 
uygulama alanıdır. Mevcut odağı jeolojik, biyolojik tehlikelere (salgın hastalıklar) ve örneğin çatışma ve şiddet 
nedeniyle göç/yer değiştirme gibi daha karmaşık insan kaynaklı krizlere doğru genişletmek bu tür tehlike ve 
krizlerin nasıl ortaya çıktığı ve geliştiği konusunda ayrıntılı bir anlayış gerektirir. Diğer tehlike türleri ve insan 
kaynaklı krizler için risklerin, eşik değerlerin ve uygun ileriye dönük eylemlerin belirlenmesi, insani yardım 
sektörünün ötesinde yönetim departmanları arasındaki ortaklıklar için güçlü fırsatlar yaratır. Bu uzmanlığı 
inşa etmek epidemiyoloji, tıp, yer değiştirme ve göç, barış ve çatışma çalışmaları gibi diğer alan ve sektörlerle 
bilgi alışverişi yapmayı ve öğrenmeyi gerektirir (Kutu 4.14’e bakın). Ayrıca çatışma analizleri insani yardım bilgi 
sistemlerine daha sistematik bir şekilde yerleştirilmeli ve bu şekilde bileşik riskleri ele almak için ileriye dönük 
yaklaşımlara yardımcı olmalıdır.

Bunların yanı sıra, ileriye dönük eylem risklerin ve ihtiyaçların en yüksek olduğu yerlere doğru genişletilmelidir. 
Çatışmalardan etkilenen insanların iklim değişikliğinden etkilenme olasılığı çok yüksektir (ICRC, 2020). Maruziyet 
yaşayan kırılgan nüfusları korumak için çatışmalardan etkilenen insanları hedef alan ileriye dönük eylem şarttır 
ancak bu karmaşık bağlamlar dahilinde etkili erken uyarı ve erken eylem konusunda hâlâ bir bilgi boşluğu vardır. 
Bu boşlukları gidermek için daha fazla araştırma ve uygulamaya ihtiyaç olduğu ortadadır (bk. Kutu 4.14).

2016 yılında Concern Worldwide, La Niña olayı tahmin edilmesiyle birlikte Somali’deki öngörü mekanizmasını 
etkin hâle getirdi. Etkilenen insanlar uzun süren çatışma, siyasi istikrarsızlık ve daha önceki afetler nedeniyle hâ-
lihazırda kırılgan olan bir ortamda yaşıyorlardı. Nakit transferi, hayvanlar için yem tedariki, özellikle çocukları ye-
tersiz beslenmeye karşı korumak için kuraklık sırasında süt hayvanlarının üretkenliğini artırma çalışmaları erken 
eylemler arasında yer alıyordu. Tetikleme sistemi, en yüksek risk altındaki alanların belirlenmesine yardımcı olan 
bir kırmızı bayrak yaklaşımından oluşuyordu. Mekanizma iklim verilerini, kırılganlık faktörlerini, afet etki geçmişini 
ve uydu tabanlı uzaktan algılama verilerini bir araya getirdi (Warner ve Jaime, 2020’de yayımlanacak).
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KUTU 4.14: İLERİYE DÖNÜK EYLEMİ GENİŞLETMEK 

Salgın hastalıkları öngörmek

Bulaşıcı hastalıkları öngörmenin önemi, COVID-19 bağlamında özellikle belirgin hâle geldi. Bulaşıcı 
hastalıklardaki artış hızlı demografik, çevresel, sosyal, teknolojik ve yaşam biçimimizdeki diğer değişikliklerin 
birleşik etkilerinin bir sonucudur. Salgın hastalıklar, insanların yaşamları ve geçim kaynakları üzerinde yıkıcı 
etkileri olan büyük halk sağlığı krizlerine yol açabilir.

Salgınları ve pandemileri ele almak etkili vaka tespiti ve gözetimi, toplum temelli risk iletişimi, ülkeler, kurumlar 
ve sektörler arasında yakın koordinasyon ve işbirliğine dayanan çapraşık bir görevdir. Dahası, COVID-19’un 
gösterdiği gibi, ardışık etkileri öngörmeyi ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri programlamaya entegre 
etmeyi gerektirir. Fırtına gibi doğal tehlikeler karşısında, ileriye dönük eylemlerin en kırılgan nüfuslar için ek 
bir güvenlik ağı sağlayacak şekilde ayarlanması gerekiyordu. Ayarlamalar fiziksel mesafeyi sağlamak için ek 
barınakların tanımlanmasını, maske ve dezenfektan jellerin dağıtılmasını ve el yıkama olanakların sağlanmasını 
kapsıyordu. Virüs taşıdığına inanılan insanlar ayrı barınaklarda tutuldu ve bakımları buralarda yapıldı. 

Çatışma ortamlarını öngörmek 

Bileşik riskler bağlamında en büyük zorluk, ileriye dönük eylemin çatışmadan etkilenen ortamlara nasıl 
uyarlanacağıdır. Aşırı hava olayları ve çatışmalar, günümüzde gıda güvenliği için en büyük küresel risklerden 
ikisidir ve daha fazla dikkat gerektirir.

Özellikle tarımsal verimliliğin düşük, başa çıkma yöntemlerinin sınırlı olduğu alanlarda, aşırı hava olaylarının 
şiddet ve sıklığındaki iklime bağlı değişim, aç olan ve yetersiz beslenen insanlar için çoğaltıcı etkiye sahip bir 
tehdittir. Çatışma, aşırı hava olayları ve çevresel bozulma bir araya geldiğinde göç ve yer değiştirmeye neden 
olur; geçim kaynaklarını yok eder, eşitsizliği artırır ve sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eder. WFP, 
kuraklıkla bağlantılı olanlar başta olmak üzere gıda güvenliği risklerini ele almak için çatışmalardan etkilenen 
bağlamlarda bir dizi FbF projesi geliştirmiş durumda. Bir bölgenin mevsimlik mahsul takvimi ile kendine 
has bağlamına dayalı olarak, kuraklık öncesinde uygulanabilecek ileriye dönük eylemlerin listesi oluşturuldu. 
Bunlar hazırlık süresine bağlı olarak, sulama altyapısının inşa edilmesini, erken uyarıların yayılmasını, nakit 
transferlerinin gerçekleştirilmesini ve gıda dağıtım programlarının yaygınlaştırılmasını içeriyordu. Yakın 
zaman önce OCHA, Merkezi Acil Müdahale Fonu kapsamında kuraklıkla bağlantılı ileriye dönük eylemler için 
bir pilot uygulama da gerçekleştirdi.
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3. Koordineli afet riski finansman sistemleri oluşturmak 

Tepkisel bir risk yönetiminden daha öngörülü bir risk yönetimine geçişin yeterli kaynaklarla desteklenmesi 
gerekir (ayrıca bk. Bölüm 7). Bu, afet riski finansman girişimleri ile hükûmet ve insani yardım uzmanları tara-
fından küresel, bölgesel veya ulusal düzeyde oluşturulan araçlar arasında daha büyük bir teknik alışveriş ve 
koordinasyon gerektirir.

Daha etkili bir afet müdahalesini harekete geçirmek entegre afet riski finansman sistemleri, yani fonların 
sunulduğu uyumlu tetikleme sistemleri ve sıralı planlara göre koordineli bir şekilde uygulanan ileriye dönük 
eylem gerektirir (Montier vd, 2019, Harries ve Jaime, 2019). Böylece ortaklar, aynı olaylar için veya aynı anda 
değil ama kendi özel yetkilerini, göreceli güçlerini ve kapasitelerini yansıtacak şekilde, uyumlu bir şekilde 
hareket edeceklerdir.

Daha koordineli bir yaklaşımın faydaları Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu’nun Temmuz 2020’de 2,8 mil-
yon ABD doları ile WFP, FAO ve BM Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından planlanan ileriye dönük eylemleri destek-
lediği zaman gözler önüne serildi. Bangladeş Kızılay Derneği, Alman Kızılhaçı ve Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi 
ile birlikte, uygulama için tetikleyicinin oluşturulması da dahil olmak üzere bu ileriye dönük eylem planının 
tasarımını destekledi. Aynı tetikleyici, muson mevsiminin başlarında Afet Yardım Acil Durum Fonu’nun Tah-
mine Dayalı Eylem mekanizmasından finansman çıkarmak için IFRC tarafından da kullanıldı.

Bu tür örneklerden yola çıkarak; insani yardım, iklim ve kalkınma sektörleri ile girişimlerin, ihtiyaç duyulan 
ölçekte ileriye yönelik eylem ve müdahale sağlamak için ortak risk değerlendirmesi, uyumlu hâle getirilmiş 
planlar ve tetikleyiciler üzerinde hemfikir kalmak üzere bir araya gelmesi gerekiyor. 

Peru, 2019. Peru And Dağları’nda aşırı soğuk ve 
yoğun kar yağışına yönelik tahminler termometre 
düşüşe geçmeden önce fon tedariki sağlıyor; 
ayrıca Kızılhaç gönüllülerinin ve personelinin 
bölgede konuşlandırılmasına imkân veriyor. 
Böylece Alpaka çobanlarının hayvanlarını 
korumaları mümkün hâle geliyor. 

© Peru Kızılhaçı / Bruno Chávez



Bölüm 4: Riskleri azaltmak ve direnç oluşturmak     |      217

4.4 SONUÇ VE TAVSİYELER 

Bu bölüm maruziyet ve kırılganlığı en aza indirip insanların şok ve stresi yönetme kapasitelerini artırarak iklim 
ve hava ile bağlantılı afet riskini ve etkilerini azaltmaya yönelik temel eylemleri tanımlamıştır. Bu bölümde in-
sani yardım, kalkınma, iklim ve çevre sektörlerinin iklim, çevre ve afet risklerini daha iyi yönetme ve insanların 
yaşamları, geçim kaynakları, onuru için daha iyi sonuçlar elde etme yolunda çalışmalarına nasıl yaklaşmaları 
gerektiğini özetliyoruz.

Çalışmalarımızı nasıl farklı hâle getirebiliriz? 
En kırılgan kişi ve yerlere öncelik vermek, başarıyı kurtarılan yaşamlara ve geçim kaynaklarına 
göre ölçmek 

• İklime duyarlı programlama, en çok ihtiyaç duyulan yere odaklanmalıdır. İklim şoklarının ve tehlikelerinin 
etkilerinin önlenmesine ve azaltılmasına yatırım yapmak için ana teşvik, en kırılgan ve iklim riskine en çok 
maruz kalan insanlara en büyük fayda sağlamak olmalı. Bu insanlar genelde en az ulaşılanlardır - kırıl-
ganlıklarını ve maruziyetlerini azaltmak daha masraflı olabilir. 2018 Dünya Afet Raporu’nda belirtildiği gibi 
bu, fonların yalnızca yetersiz destek alan ve ulaşılması en zor gruplara tahsis edilmesi gibi proaktif ve 
özel strateji ve araçlar yoluyla kırılgan toplumlara yardım etmeye öncelik verilmesi ve bu yardımın teşvik 
edilmesi anlamını taşır (IFRC, 2018b).

Bilimi kullanmak: iklim bilimi, afet riski, bağlamsal çevre verileri ve bilgisi

• Kaliteli, uzun vadeli, ayrıntılı iklim, çevre ve afet verilerine ve bilgisine erişim iyileştirilmeli. Bu veri topla-
mak, mevcut ve gelecekteki riskleri anlamak ve bunlara uygun şekilde hareket etme amacıyla bağlamsal 
analiz yapmak için ulusal ve yerel düzeyde kapasite oluşturmak anlamına gelir. Bu, verilerin yanı sıra 
geleneksel ve yerel bilgilerin uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde ve insani yardım - kalkınma - iklim ve 
çevre sistemleri genelinde paylaşılmasını içerir. Bu da verilerin erişilebilir, anlamlı ve eyleme geçirilebilir 
olduğu açık erişim platformları oluşturmak anlamına gelir.

• Etkiye dayalı tahminlerin önceliklendirilmesi gerekir; buna ulusal hidrometeorolojik hizmetlerin yetkisini 
artırmak ve hizmet sağlayıcı ve kullanıcıların etkiye dayalı tahmin ürün ve hizmetlerinin mevcut olduğun-
dan, ayrıca insani ihtiyaç ve verilerden yola çıkarak oluşturulduğundan emin olmak için birlikte çalışma-
sını sağlamak da dahildir. 

Topluluklarla çalışmak ve toplulukları dinlemek: en kırılgan grupları ve insanları ilk sıraya koymak 

• En yüksek risk altındaki topluluklara ve insanlara ulaşamazsak, tüm bu karmaşık teknolojilerin hiçbir 
önemi kalmaz.

• Topluluklar, iklim krizinin etkilerine müdahalenin ön saflarında yer alırlar. Maruziyet ve kırılganlığı azalt-
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mak, erken uyarı sistemlerini geliştirmek, ileriye dönük eylemi ölçeklendirmek ve çevresel sürdürüle-
bilirliği güçlendirmek için yatırımı kuvvetlendirme çağrımıza, her zaman toplulukların önceliklerini, de-
neyimlerini ve uzmanlıklarını dinleyerek ve onlarla çalışarak başlamalıyız. Bu, yerli ve yaşlı insanların 
bilgilerinden yararlanmayı ve kadın liderliğini desteklemeyi içerir.

• Yaşları kaç olursa olsun farklı cinsiyet kimliklerine ve fiziksel-zihinsel engellere sahip insanların özel ih-
tiyaçlarını ve önceliklerini değerlendirmek, bu faktörlerin onların kırılganlıklarını ve kapasitelerini nasıl 
etkileyebileceğini analiz etmek çok önemlidir. Bu gruplardaki çeşitliliğin diğer yönlerini (sosyal, kültürel, 
ekonomik, etnik ve dini kimlikler ve topluluğu oluşturan deneyimler) analiz etmek de çok önemlidir.

• İnsanları yaptığımız her şeyin merkezine yerleştirmek için tüm program, politika ve planların devamlı geri 
bildirimde bulunarak, uyarlanarak ve ilerlemeyi yansıtarak toplulukların planlama, uygulama ve değer-
lendirmenin her adımına nasıl dahil edileceğini ve güçlendirileceğini tüm açıklığıyla ele alması gerekir.

Yerel aktörleri dinlemek ve desteklemek 

• Yerel aktörler bulundukları çevrenin ihtiyaçlarına, kapasitelerine ve bağlamsal bilgilerine hakim oldukları 
için topluluklarla birlikte program tasarlamak için daha iyi bir konumda bulunur. En kırılgan kişilere ve 
yerlere öncelik vermenin yanı sıra direnç oluşturmak, ileriye dönük eylemleri planlamak ve gerçekleş-
tirmek amacıyla gerekli verilerin, araçların, bilgi sistemlerinin ve yönetim yapılarının kurulması için yerel 
müdahale ekiplerini desteklemeliyiz.

• Bu, uluslararası bağışçılar ve ulusal hükûmetlerden esnek ve öngörülebilir finansman gerektirir. Aynı 
zamanda yerel müdahale ekiplerinin bütünsel ve entegre strateji ve programlar tasarlayıp uygulayabil-
meleri için fon akışına ve münferit eylemlere eşlik eden kurumsal yetkilerin karşısındaki siloların yıkılması 
gerekir. 

İleriye dönük eylemi ölçeklendirmek 

• İleriye dönük eylemi ölçeklendirmek yaşamları ve geçim kaynaklarını kurtarmaya yardımcı olabilir. İleriye 
dönük eylemi genişletmek için daha öngörülebilir ve hızlı finansmana geçişi desteklemeliyiz, böylece 
çok daha fazla insan öngörülebilir şoklardan önce yardım alabilir. İklim değişikliğinin etkileriyle bağlantılı 
olarak artan insani ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğumuz için ileriye dönük eyleme her zamankinden daha 
çok ihtiyacımız var.

Doğa temelli çözümlere ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir yaklaşımlara yatırım yapmak 

• Doğa temelli çözümlerin maliyet etkinliği ve yan faydaları iyi bilinmekle birlikte, bu çözümlere yönelik 
uygulamanın acilen ölçeklendirilmesi gerekiyor. İnsani yardım, kalkınma, iklim ve çevre sektörleri doğa 
temelli çözümlerin ARA, iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğini hafifletme ve çevresel yönetiminde 
kullanımına önceliklendirmeli, kısa vadeli maliyetlerinin uzun vadeli kazançlar karşısındaki durumunu 
uygun şekilde ölçüp biçmeli. 
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Sistem ve seviyeler arasında işbirliği yapmak 

• İklim değişikliğinin etkileri ulusal veya sosyal sınırları tanımıyor. Maruziyet ve kırılganlığı azaltmak ve di-
renç oluşturmak için kurumsal yetkilerimizin, çerçevelerimizin, fon akışlarımızın ve programatik döngü-
lerimizin ötesine geçmeli; toplulukların ifade edilen ihtiyaç ve önceliklerinin yönlendirdiği doğrultuda, 
ortak hedeflerimize doğru ve daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmalıyız (Joint Steering Committee to 
Advance Humanitarian and Development Collaboration, 2020). Yerel, ulusal ve küresel düzeylerde kal-
kınma, iklim, çevre ve insani yardım kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirebiliriz ve geliştirmeliyiz.

• Kolektif sonuçlar elde etme hedefiyle çalışmak ve ARY’ye yönelik ortak ve entegre yaklaşımlar oluşturmak 
için küresel anlamda uyumlu çabalara ihtiyaç var. İşbirliğine dayalı veri toplama ve analiz, uyumlu rapor-
lama gereksinimleri, uzun vadeli ortaklıklar, insani yardım-kalkınma-iklim ve çevre bağlantı noktasında 
kesişen kısa, orta ve uzun vadeli müdahaleleri mümkün kılacak yeterli zaman dilimlerine sahip ortak 
tekliflerde bulunmak bu çabalar arasında yer alabilir. 

• Ulusal ARY çerçevelerinde ileriye dönük yaklaşımların yaygınlaştırılması, önceden konumlandırılmış fon-
ların akışı için uyumlu eşiklerin geliştirilmesi ve koordineli eylem planlarının uygulanması da dahil olmak 
üzere afet risk finansmanının ölçeklendirilmesi gerekiyor. Bu, veri ve bilgi paylaşma şeklimizi geliştirmek, 
ortak bir yaklaşım oluşturmak ve tamamlayıcı programlamaya bilgi akışı sağlamak üzere kolektif analizi 
desteklemek için uyumlu çabalar gerektiriyor. 

Riskleri ne kadar azalttığımıza ve direnci ne kadar arttırdığımıza bakılmaksızın, her hâlükârda meydana gelen 
afetler olacaktır; dolayısıyla müdahale ve kurtarma süreci boyunca direnç oluşturmak çok önemlidir. Bölüm 
5 müdahale ve iyileştirme çabalarının çevresel sürdürülebilirliğini nasıl güçlendirebileceğimize, topluluklar ve 
dünya için riskleri istemeden de olsa artırmamak adına yerel ve küresel iklim ve çevre ayak izimizi azaltma 
sorumluluğumuzu nasıl yerine getirebileceğimize odaklanıyor. 
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Tanımlar
Sürdürülebilirlik: Çevresel, sosyal ve ekonomik talepler arasında bir denge sağlamak. Sürdürülebilir kal-
kınma bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden 
karşılayan kalkınmayı ifade eder (Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1987). 

Çevresel sürdürülebilirlik: Çevreye yönelik taleplerin, tüm insanların şimdi ve gelecekte daha iyi yaşaması-
nı mümkün kılan kapasiteyi azaltmadan karşılanabilmesi hâli (GEMET, 2020b). Çevresel sürdürülebilirlik iklim 
eyleminden daha kapsamlı olsa da iklimsel ve çevresel etkilerin sınırlandırılması (örneğin emisyonları azal-
tarak ve uygulamaları yeşillendirerek) hem iklim değişikliğini hafifletmeye hem de insanların iklim değişikliği 
karşısındaki direncini güçlendirmeye katkıda bulunabilir (GEMET, 2020b; IUCN, tarihsiz; IUCN 2015).

Çevresel bozulma: Doğal çevrenin bir şekilde tehlikeye atıldığı, biyolojik çeşitliliği azaltan ve çevrenin genel 
sağlığını etkileyen süreç. Kökeni tamamen doğal olabilir, insan faaliyetlerinden kaynaklanabilir veya bu faali-
yetler yüzünden artabilir (GEMET, 2020a). Çevresel bozulma hem iklim değişikliğinin bir etkisidir hem de iklim 
değişikliğinden etkilenen toplumlar için artan bir risktir.

Çevresel ayak izi ya da etki: Sera gazı emisyonları da dahil olmak üzere bir takım faaliyetlerin çevre üze-
rinde oluşturabileceği etkiler (sera gazı emisyonları “karbon ayak izi” olarak da bilinir).

İklime duyarlı programlama: İklime duyarlı programlamanın evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yok-
tur. Bu raporun amacı doğrultusunda, bunu “iyi ve sürdürülebilir programlama” ile eş tutan Kızılhaç ve Kızılay 
tanımını kullanıyoruz: İnsanların iklim şoklarını öngörmesini, özümsemesini ve bunlara uyum sağlamasını 
garantiye almak için kapsayıcı yeşil kalkınmayı desteklemek ve mevcut hava tahminlerinden ve iklim bilimin-
den yararlanmak. İnsani yardım programlaması, müdahale ve iyileştirme operasyonları sırasında iklimsel ve 
çevresel etkimizi azaltma çabalarını da içerir. 
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GİRİŞ

Yakın zamana kadar insani yardım sektörü ve diğer afet müdahale ekipleri, iklim değişikliğiyle ilgili rollerini 
büyük ölçüde alıcı taraf olarak algıladılar: iklim krizinin ön saflarında, iklim değişikliğinin hâlihazırda şiddetlen-
dirdiği afetleri ele almak. İklimsel ve çevresel ayak izimize çok daha az ilgi gösterildi. Sonuçta, her zaman ye-
tersiz olan kaynaklarla hayat kurtarmanın aciliyeti var. 

Ancak son yıllarda bir değişim meydana geldi. 

İlk olarak insani yardım çalışanları, mütevazı da olsa, sera gazların azaltılmasına katkıda bulunabileceğimizi 
fark ettiler. Kuşkusuz, insani yardım faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar, endüstrinin bazı sektörleri ka-
dar kirletici değil. Kesin rakamlar mevcut değil ancak çok kaba bir şekilde söylemek gerekirse; uluslararası 
insani yardım maliyetini vekil olarak kullandığımızda1, insani yardım sektörü küresel emisyonların yaklaşık 
%0,03’ünden sorumlu olabilir. Bu oran mütevazı, ancak önemsiz değil. 

İnsani yardım sektörünün çözümün parçası olma sorumluluğu var, aksi takdirde sorunun bir parçası oluruz. 
Bu aynı zamanda (her gün gözlemlediğimiz artan risklerin insani etkilerine dayanarak) daha sürdürülebilir bir 
dünyada daha geniş bir kültürel değişime katkıda bulunmanın bir yolu olarak sesimizi yükseltmek anlamına 
geliyor; insani yardım sektörü olarak sesimizin, ayak izimizden çok daha geniş bir etkiye sahip olabileceğini 
umduğumuz bir dünya.

Muhtemelen daha da önemlisi şu ki ayak izimiz sera gazı emisyonlarının ve bunların küresel iklim üzerindeki 
uzun vadeli etkilerinin ötesine geçiyor. Müdahale ve kurtarma faaliyetlerimiz doğal çevrenin diğer çok daha 
yerel yönlerini de etkiliyor ve hizmet ettiğimiz toplulukların gelecekteki refahı üzerinde doğrudan etkileri 
bulunuyor. Bu yönleri ihmal ederek zarar vermeme konusundaki temel taahhüdümüzü bozuyor, toplumları 
daha fazla riske atıyor, uzun vadeli direnç ve kalkınma hedeflerini baltalıyor olabiliriz.

Sektörde iklim etkileri ile müdahale/kurtarma operasyonlarının çevresel maliyetleri konusunda genellikle yar-
dım edilmesi gereken topluluklar ve en kırılgan gruplar tarafından desteklenen artan bir anlayış sözkonusu 
(Brangeon ve Crowley, 2020; JEU, 2014; Johnson vd, 2020).

Dahası, çevresel ayak izimizi azaltmak, etkili müdahale ve kurtarma için bir maliyet ortaya çıkarmaz. Hem çev-
resel olarak daha sürdürülebilir hem de daha uygun maliyetli olabileceğimiz birçok durum var. İklim ve çev-
resel riskleri etkili bir şekilde entegre ederek sürdürülebilir yaklaşımlara öncelik veren müdahale ve kurtarma 
operasyonları yalnızca toplumların hayat kurtaran ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda uzun va-
dede maruziyet ve kırılganlığı da azaltır.

1 Uluslararası insani yardımın küresel maliyetinin 2019’da 28,9 milyar ABD doları (yaklaşık 28,3 milyar İsviçre frangı) olduğu tahmin ediliyor (OCHA, 
2020). Küresel ekonominin ise 2019’da 87,7 trilyon ABD doları (86 trilyon İsviçre frangı) olduğu tahmin ediliyor (Dünya Bankası, 2019).
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Ele alınması gereken hâsıla ve maliyet dengeleri olabilir. Bazı durumlarda, daha çevre dostu çözüm mev-
cut uygulamalarımızdan daha ucuz ve daha etkili olabilir ancak bu her zaman böyle değildir. Faaliyetlerimi-
zin olumsuz etkilerini elimizden geldiğince azaltarak, bu dengeleri anlamalı ve bilinçli olarak yönlendirmeliyiz.

bölüm, müdahale ve kurtarma operasyonlarımızın küresel ve yerel çevresel etkilerine ve çevresel sürdürü-
lebilirliği güçlendirmek için olası çözümlere dikkat çekmeyi amaçlıyor. Tavsiyeler insani yardım çalışanlarına 
yönelik olsa da, uzun vadeli iyileşme ve iklime duyarlı kalkınma eşzamanlı olarak gerçekleşmeli. Dolayısıyla 
tavsiyeler kalkınma ve iklim sektörleri için de aynı derecede önemlidir. 

Kamboçya, 2020. Kamboçya’nın Svay Rieng 
eyaletindeki yerel Kızılhaç şubesi, iki su planı 
kapsamında pompaları çalıştırmak için güneş 
enerjisi kullanıyor. Daha sürdürülebilir enerji 
çözümleri sağlayarak, iklimsel/çevresel riskler ve 
etkiler azaltılabilir.

© Kamboçya Kızılhaçı
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Mozambik, 2020. Mozambik’teki birçok 
kentsel toplulukta atık yönetimi, hastalık 
riskini artıran ciddi bir sorun olarak öne 
çıkıyor. Mozambik Kızılhaçı, yetkililerle işbirliği 
içinde topluluk temizleme kampanyaları 
yürütüyor.

© IFRC / Stephen Ryan
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5.1 MEVCUT DURUM – 
İNSANİ YARDIM EYLEMLERİNDE 
İKLİMSEL VE ÇEVRESEL ETKİLERİ 
VE RİSKLERİ ANLAMAK

İnsani yardım sektöründe örgütsel iklim ve çevre etkileri ile risklerini daha iyi belirlemek, raporlamak ve ge-
liştirmek konusunda artan bir ivme var.2 Bu, uzun vadeli insani yardım stratejilerinde iklim ve çevrenin artan 
şekilde önceliklendirilmesini içeriyor.3 Son 10 yılda önemli ilerlemeler kaydedildi ancak önümüzdeki on yıl, 
daha güçlü bir taahhüdün yanı sıra, insani yardım sektörünün küresel/yerel iklim ve çevresel ayak izinin farklı 
yönlerine ilişkin daha sağlam bir anlayış gerektiriyor.

5.1.1 Küresel iklim ve çevresel ayak izi: 
İnsani yardım faaliyetlerinin iklim değişikliğine 
katkıda bulunma riski nasıl ortaya çıkar? 
En yüksek emisyona sahip ülke ve endüstriler iklim ve çevresel ayak izlerini azaltmak için daha fazlasını 
yapmak zorundayken, insani yardım sektörü de kendi iklim ve çevre etkileri için sorumluluk alma ihtiya-
cının farkındadır. Bu ihtiyaç genel olarak sera gazı emisyonlarına odaklanır. Kuruluşların bu emisyonları 
nasıl raporlamayı tercih edecekleri değişkenlik gösterir (sınırlarını nasıl tanımlayacakları da aynı şekilde): 
Bu, bir kuruluşun “emisyon” olarak saydığı, üzerinde kontrol ve etkiye sahip olduğu faaliyetlerin kapsamı 
anlamına gelir (Seragazı Protokolü için bk. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi ve Dünya Kaynakları 
Enstitüsü, tarihsiz.) 

Farklı insani yardım kuruluşlarında tutarlı sınırların ve raporlama ölçütlerinin olmayışının yanı sıra, farklı ka-
pasite ve önceliklerin varlığı da karşılaştırma yapmayı zorlaştırır. Ayrıca insani yardım sektörünün genel emis-

2 Çeşitli süreçler, işbirlikleri ve platformlar insani yardım sektöründe çevresel sürdürülebilirlik politika ve uygulamalarını iyileştirmek için çalışıyor 
(örneğin bk. Kızılhaç ve Kızılay Hareketi Yeşil Müdahale Çalışma Grubu, Environment and Humanitarian Action (EHA) Network, Environmental 
Emergencies Centre ve Global Shelter Cluster Environment Community of Practice). Ayrıca BM’nin Maviyi Yeşillendirme kampanyası ve çok sayıda 
insani yardım kuruluşu, iklim ve çevresel ayak izlerini sınırlamak ve iyileştirmek için kendi süreçlerini yönetiyor.
3 Örneğin, IFRC 2030 Stratejisi, iklim ve çevre krizlerini önümüzdeki on yıl için en büyük zorluk olarak tanımlıyor ve hizmetlerini sunma biçiminde 
çevresel sürdürülebilirliği kuvvetlendirmek için güçlü taahhütler veriyor (IFRC, 2018a). ICRC 2019–2022 Stratejisi, sürdürülebilir insani etki 
oluşturmaya yönelik stratejik bir yönelim içeriyor (ICRC, 2020a). Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi iklim değişikliğinin mevcut ve gelecekteki 
insani etkilerini azaltmaya ve insanların buna uyum sağlamasını desteklemeye yönelik hedeflerini formüle etti (IFRC, 2020a). Uluslararası 
Gönüllü Kuruluşlar Konseyi (ICVA) 2030 Stratejisini geliştiriyor. Yakın zamanda yapılan bir ankette, katılımcıların % 84’ü çevresel değişimin ve bunun 
insani ihtiyaçların yaratılması ve hafifletilmesi üzerindeki etkisinin ICVA›nın ana odak alanı olması gerektiğini belirtti; katılımcıların yaklaşık %70’i ise 
organizasyonlarının çevresel değişim konularını insani yardım faaliyetlerine entegre etmek için hâlihazırda özel bir stratejiye veya yaklaşıma sahip 
olduğunu belirtti (IFRC ve İsveç Kızılhaçı, 2020a). Bu rakamlar, ICVA’nın 2019-2021 stratejisine bilgi sağlayan (ve insani yardım eyleminin çevresel 
sürdürülebilirliğine ve ilgili sorunlara neredeyse hiç değinmeyen) 2017 anketiyle karşılaştırılabilir. 
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yonlarına yönelik doğru bir tahmin vermeyi de güçleştirir. Ancak çok kabaca söylemek gerekirse; uluslararası 
insani yardım maliyetini küresel anlamda vekil olarak kullandığımızda [2019’da 87,7 trilyon ABD doları (86 
trilyon İsviçre frangı) olan küresel GSYİH’nın bir oranı olarak (Dünya Bankası, 2019) tahminen 28,9 milyar ABD 
doları (yaklaşık 28,3 milyar İsviçre frangı) (OCHA, 2020)]; bu durumda insani yardım sektörü küresel emisyon-
ların yaklaşık %0,03’ünden sorumlu olabilir. 

Su, sanitasyon, hijyen (WASH) sektörü insani yardım programlarından kaynaklanan emisyonlara yakın za-
manlı bir örnek olarak verilebilir. Maksimum 4 ay boyunca 40.000 kişiye su arıtma ve dağıtım sağlayabilen, 
standartlaştırılmış IFRC Su, Sanitasyon ve Hijyen Acil Durum Müdahale Birimi’nin yaşam döngüsü değerlen-
dirmesi, her dağıtımın 1,3 milyon kg CO2 emisyonuna eşdeğer olduğunu tahmin ediyor (Berggren, 2020). So-
runlu alanlar arasında suyun arıtılması için sahadan dağıtım noktasına taşınması, M40’ların (birimin somun 
ve cıvataları) üretilmesi ve dünyanın her yerine uçuş yoluyla taşınması yer alıyor.

5.1.2 Yerel çevresel ayak izi: Kısa ve uzun vadeli 
kırılganlıkları artıran eylemler
İnsani yardım eyleminin yerel çevresel etkisine baktığımızda, iklim değişikliği için her zaman doğrudan so-
nuçlara sahip olmamakla birlikte; insanların sağlığı, geçim kaynakları, iklim şoklarının ve afetlerin üstesinden 
gelme yeteneği üzerinde doğrudan ve uzun vadeli bir etkiye sahip olabileceğini görüyoruz, ki bu da kırılganlık 
üzerinde bileşik bir etkinin sözkonusu olduğunu gösteriyor. Potansiyel etki; yapılan müdahale türlerine, kul-
lanılan yaklaşımlara (atık yönetimi uygulamalarının türü, barınak malzemelerinin nasıl tedarik edildiği gibi), 
çevrenin ve ekosistemlerin kırılganlığı/gücü de dahil olmak üzere müdahalenin ölçeğine ve bağlamına bağlı. 
Örneğin, büyük bir WASH veya barınak altyapısı projesi genel olarak toplum temelli bir halk sağlığı mesajlaş-
ma projesinden daha önemli bir etkiye sahip olacaktır.

İnsani müdahale ve kurtarma operasyonlarından kaynaklanan birçok olumsuz çevresel etki örneği var-
dır (akifer ve odunlardan su, ormanlardan inşaat malzemeleri çıkarılması gibi doğal kaynakların aşırı 
kullanımı da buna dahildir). Örneğin, Sri Lanka’da çatışma sonrası konut programının bir parçası olarak 
20.000 evin inşası, inşaat sürecinde 60.000’den fazla tamamen olgunlaşmış ağaç gerektirdi. İnşaat ma-
liyetlerini düşürmek için ailelerin kendi arazilerinden uygun ağaçları kullanmalarına izin verildi. Önemli 
azaltma önlemleri olmadığı sürece, bu tür uygulamaların doğal kaynakların sürdürülemez yönetimiyle 
sonuçlanacağı; uzun süreli bir çatışmanın çevreye ve doğal kaynaklara hâlihazırda zarar verdiği bir yerde 
olumsuz bir çevresel etkiye sahip olacağı açıktır (bombalar pek çok ağacı tahrip etmiş durumda). Proje 
ortasında yapılan incelemede, diğerlerinin yanı sıra bu zorluk da tespit edildi; kesilen ağaçların yerini 
doldurmak üzere bir ağaç dikme projesi, ayrıca kereste kullanımının daha az olduğu modifiye bir ev 
tasarımı önerildi (IFRC, 2020b, insani yardım barınak uzmanıyla röportaj). Doğu Çad’da, 2004 yılından 
bu yana 360.000 Sudanlı mülteciyi barındıran 12 kamp özelinde oluşan fazladan su, odun, otlak ve arazi 
ihtiyacı, kampların etrafındaki 20 km’lik mesafede ormansızlaşma ile sonuçlandı (EHAN, 2020; ayrıca bk. 
WeADAPT ve SEI, 2020).

İnsani yardım eyleminin neden olduğu olumsuz çevresel etki, özellikle yeterli altyapıya veya atık yönetim 
sistemlerine sahip olmayan gelişmekte olan ülkeleri etkileyen tehlikeli atıklar da dahil olmak üzere atıkların 
uygunsuz yönetimini de içerir (örneğin bk. Zhang vd, 2019; IFRC ve İsveç Kızılhaçı, 2020b; OCHA vd, 2013; 
USAID, 2020). Bu noktada atık, özellikle de plastik kullanımı, önemli olabilir. Örneğin, Shelter Cluster, 2018 



Bölüm 5: Yeşilleşmek      |      235

yılı boyunca insani barınma operasyonlarında 12 milyon parçadan fazla muşamba dağıtıldığını bildirdi (IFRC, 
2020b, insani yardım barınak uzmanıyla röportaj)4.

IFRC mutfak setlerinde plastik alt ambalajın yakın zaman önce azaltılması, yılda tahmini 250.000 ila 300.000 
daha az plastik parçası ile sonuçlandı. Bu olumlu bir değişiklik olsa da, bu kadar çok sayıda plastik poşetin 
topluluklar üzerinde yaratacağı çevresel etkiyi ve diğer yardım malzemelerinin ambalajlarının hâlihazırda 
sahip olduğu etkiyi düşünün (GRWG, 2019). Plastik gibi katı atıklar su yollarını tıkayarak sel ve su kaynaklı 
hastalık risklerini artırabilir.

2011 sel müdahalesi sırasında su dağıtımı için uygun olmayan yer seçimi, toplulukları tehlikeye attı (yerel çöp 
boşaltma alanının ortasındaydı ve drenaj sistemi yetersizdi); su kontaminasyonu (örneğin bidonların kirlen-
mesi) ve sudan kaynaklanan sağlık sorunları (örneğin hastalık taşıyan sivrisinekler) açısından riski artırdı (İs-
veç Kızılhaçı, 2020a, insani yardım WASH uzmanı ile röportaj). 2010 Haiti depreminin ardından yapılan kötü 
atık yönetimi uygulamaları, yakın tarihteki en büyük kolera salgınına yol açtı (Cravioto vd, 2011). Bu durum-
ların her birinin, toplulukların kısa ve uzun vadeli kırılganlığı üzerinde etkileri var. Uluslararası insani yardım 
kuruluşları topluluklara, yerel çevre ve ekosistem hizmeti uzmanlarına ve yetkililere daha detaylıca danışmış 
ve programlamaya bilgi sağlamak için çevresel verileri kullanmış olsaydı, bu durumların birçoğu önlenebilirdi 
(Crowley, 2019; JEU, tarihsiz; JEU, 2014; Kelly, 2013; Tull, 2019).

İnsani yardım uzmanları, nerede olursa olsun, insan ıstırabını hafifletme hedefine temel bir taahhütle bağlıdır. 
Bazen bu, çevre ve iklim risklerinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan yerinden edilmiş topluluklara acil insa-
ni yardım sağlamak anlamına gelir. Bu, bazen insanların bulunduğu yerdir; bazen yerinden edilmiş kişilere, 
sığınmacılara veya mültecilere hâlihazırda kırılgan veya bozulmuş araziler tahsis edilir veya burada ikamet et-
melerine izin verilir, çünkü bu araziler ıssız veya ticari açıdan daha az caziptir. Bangladeş’te, Myanmar sınırına 
yakın Cox’s Bazar’da, Myanmar’ın Rakhine eyaletinden yerlerinden edilmiş yaklaşık 900.000 kişi, sel ve toprak 
kaymalarına yüksek oranda maruz kalan bölgelerdeki kalabalık kamp yerleşimlerinde yaşıyor. Cox’s Bazar’ın 
çevresel etki değerlendirmeleri, hem insani krizin hem de müdahalenin neden olduğu bir dizi ortak çevresel 
sorunu vurguluyor. Bu sorunlar şu şekilde sıralanabilir: Korunan alanlar da dahil olmak üzere hızlı ormansızlaş-
tırma (özellikle odun toplanması nedeniyle), yer altı suyunun tükenmesi ve kirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin hızla 
azalması ve dışkı çamurunun kötü yönetimi. Ayrıca kadınların ve kızların odun toplamak için daha fazla yürümek 
zorunda kaldığı yerlerde bu çevresel etkilerin toplumsal cinsiyete dayalı, koruma ihtiyacını artıran bir yönü de 
var (IFRC ve Yeşil Müdahale Çalışma Grubu, 2017; UNDP Bangladeş ve AB Kadın Birimi, 2018).

İklimsel ve çevresel riskler ve varyasyonlar insani yardım operasyonlarını önemli ölçüde etkileyebilir ve hâli-
hazırda kırılgan olan toplulukları tehlikeye atabilir. Çoğu zaman, eylemlerimizin çevre veya toplulukların uzun 
vadeli kırılganlıkları üzerindeki tam etkisini bilmiyoruz. Müdahale ve kurtarma operasyonlarının tam çevresel 
etkisini görmek birkaç yıl hatta on yıllar alabilir; bu süre içinde uluslararası insani yardım kuruluşları büyük 
olasılıkla bölgeden ayrılacak, finansman kesilecek, çevresel iyileştirmenin sorumluluğunu yerel yetkililere, sivil 
topluma ve topluluklara bırakılacaktır. 

İnsani yardım projesi döngüsü geçici ve kısa vadeli olacak şekilde tasarlanmış durumdadır. Bununla birlikte, 
an itibariyle dokuz yıldan fazla süren ortalama insani kriz (ve 36 yıldan uzun süren krizlerdeki bazı operas-
yonlar (ICRC, 2016)) ve artık daha fazla insanın daha uzun süreler boyunca yerinden edilmesi (OCHA, 2019, 
2020), kısa vadeli planları bir seçenek olmaktan çıkarıyor. 

4 Bu yalnızca Shelter Cluster aracılığıyla koordine edilenleri içerir; WASH ve sağlık gibi diğer sektörler için kullanılan veya yerel olarak satın alınan 
muşambaları kapsamaz.
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5.2 GİTMEMİZ GEREKEN YERE 
VARMAK – 
İKLİM VE ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DESTEKLEYEN 
İNSANİ YARDIM EYLEMLERİ

Güçlü bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemek (ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ve kalkınma için 
gerekli koşulları içerdiği ve oluşturduğu için) iklim ve çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeye odaklanmak 
anlamına gelir (Barua ve Khataniar, 2016; Pelenc vd, 2015). Çevresel sürdürülebilirlik özünde sosyal ve eko-
nomik sürdürülebilirlikle bağlantılıdır ve bir boyuta yönelik herhangi bir eylem her zaman diğerlerini de 
içermelidir. Sürdürülebilir müdahale ve iyileştirme çabalarını karşılamak için bunları sosyal sürdürülebilirlik 
ilkeleri ile normatif ve düzenleyici çerçevelerin içine yerleştirmek hayati önem taşır. Buna koruma, cinsiyet 
eşitliği, topluluk katılımı ve sorumluluğu, yerel eylemi destekleme ve kolaylaştırma da dahildir. 

İnsani yardım sektöründe çevresel sürdürülebilirliğin iki ana yönü dikkate alınmalıdır. Birincisi (daha önce tar-
tışıldığı gibi) toplulukların sosyal, ekonomik ve çevresel kırılganlıklarının ve geçmiş/gelecek risk maruziyeninin 
belirlenip ele alınmasına daha güçlü bir vurgu yapma ihtiyacıdır. 

İkincisi, acil insani ihtiyaçları toplulukları daha fazla riskle karşı karşıya bırakarak temel “zarar vermeme” ta-
ahhüdünü bozmayacak, aksine toplulukların kırılganlığını ve maruziyetini azaltıp bir sonraki tehlikeye karşı 
daha dirençli hâle gelmelerini sağlayacak şekilde ele almaktır. Bu, küresel/yerel iklim ve çevresel etkilerin 
belirlenmesi, raporlanması ve iyileştirilmesi anlamına gelir (GRI, 2016b). Bu husus hem iç uygulamaları hem 
de tüm insani yardım proje döngüsünü kapsar. Aksi taktirde insani yardım sektörü küresel iklim eylemi ve 
direnç tartışmalarında güvenilir bir ses veya birlikte çalıştığı topluluklar için iyi bir ortak olamaz.

Küresel düzeyde bu, en önemli iklim ve çevre etkilerinin değerlendirilmesi ve sınırlandırılması; emisyonların 
hesaplanması, raporlanması ve azaltılması; tedarik zinciri boyunca daha kaliteli ve daha sağlam uygulamalar 
talep edilmesi anlamını taşır. Aynı zamanda bugünden gelecek nesillere ve insani yardım tedarik zincirinin 
başındaki insanlardan sondaki insanlara risk transferini azaltmak için hesap verebilirlik önlemlerinin dikkate 
alınması anlamına gelir.

Yerel düzeyde bu, iklimsel ve çevresel veri ve konuları (program tasarımı da dahil olmak üzere) afet risk 
yönetimi (ARY) süreci boyunca proje döngüsünün her adımına dahil etmek ve örneğin su ve sanitasyon, 
barınma, sağlık ve sosyal koruma gibi insani ihtiyaçlara yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar sağlamak anlamı-
na gelir. Bu, çevre dostu uygulamalar konusunda topluluklara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını da 
kapsamalıdır; böylece, örneğin plastik malzeme alan topluluklar, daha fazla atık oluşmasını önlemek için mal-
zemeleri yeniden nasıl kullanacaklarını veya nasıl uygun şekilde imha edeceklerini bilebilir. Bu aynı zamanda 
uluslararası, ulusal ve yerel kalkınma, iklim ve çevre ajansları ile yakın işbirliği içinde daha iyisini inşa etme, risk 
azaltma, iklim eylemi ve çevresel korumayı entegre etme ilkelerini kapsayan çok sektörlü iyileştirme operas-
yonlarının tasarlanması ve uygulanması anlamına gelir (IFRC, 2020c).
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Bu iki yönün de yerel toplulukların, en kırılgan grupların, iklim değişikliğinden ve çevresel bozulmadan en çok 
etkilenen insanların seslerinin iklim ve çevre tartışmalarının her düzeyinde duyulmasını sağlama, daha etkili 
eylem ve yatırımı savunma sorumluluğu vardır. Bu yalnızca emisyonları azaltmak için değil, aynı zamanda 
doğa temelli çözümlere ve iklime duyarlı kalkınma ve programlamaya yapılan yatırımı güçlendirmek; ulusal 
uyum planlama süreçlerine çevresel ve ekolojik boyutları daha iyi entegre etmek için tüm devlet ve aktörlere 
yönelik acil ve büyük ölçekli bir harekete geçirme çağrısıdır (GCA, 2019; Griscom vd, 2017; Morgan vd, 2019; 
BM Çevre, 2019).

1. Tüm kuruluşlar arasında ortak bir yaklaşım oluşturmak

Ortak bir anlayış ve yaklaşım olmadan somut eylemler, göstergeler ve standartlar oluşturmak zordur. BM, 
WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı,

ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi genelindeki insani yardım görevlileriyle yapılan görüşmelerin yanı 
sıra son raporlar, çevresel sürdürülebilirlik kavramının hâlâ tam olarak anlaşılmadığını, çevre ve iklim deği-
şikliğinin hem insani yardım kuruluşları içinde hem de genelinde aynı kefeye konduğunu vurgular (Hartelius, 
2020’de çıkacak; ayrıca bk. EHAN, 2020; Johnson et al, 2020). 

Ortak bir yaklaşım; tanımlar, standartlar, koruma önlemleri ve raporlama mekanizmalarının kurulması-
nı sağlar; bu da araçların, rehberlerin ve kaynakların insani yardım sektörü genelinde paylaşılmasına ola-
nak tanır. Ortak yaklaşım uluslararası sürdürülebilirlik endüstri standartlarına, normatif ve düzenleyici insani 
yardım çerçevelerine, standartlarına ve koruyucu önlemlere uygun olmalıdır. Bu gelişme aynı zamanda ba-
ğışçıların, uygulama ortakları için basitleştirilmiş ve uyumlu hâle getirilmiş raporlamayı destekleyecek tutarlı 
standart ve gereklilikleri uygulamalarına da olanak sağlayacaktır. Ortak bir yaklaşım, aynı zamanda yerel ve 
yerli bilgi ve uygulamaları göz önünde bulundurmak da dahil olmak üzere bağlamsallaştırmaya izin verecek 
kadar esnek olmalıdır. 

Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik ortak bir yaklaşımın oluşturulmasına yardımcı olacak, devam eden çeşitli 
kurumlar arası girişimler vardır. Bu farklı girişimler arasındaki işbirliği, uyumu zorlaştıran tekrarlardan veya 
farklı standartlardan  kaçınmak için çok önemlidir.  Sphere,  insani yardım müdahalesinde çevresel etki-
yi azaltmaya yönelik bir bilgi formu yayınladı  (Sphere, 2018). BM Çevre Programı  (UNEP) / BM İnsani İşler 
Koordinasyon Ofisi (OCHA) Ortak Çevre Birimi, OCHA ve Global Cluster Coordinators Group liderliğindeki 
Ortak Sektörler Arası Analiz Çerçevesi’nin geliştirilmesi için çevresel hususların ve göstergelerin entegrasyo-
nunu destekliyor. Ortak Çevre Birimi ayrıca çevresel risk ve etkenlerin OCHA tarafından koordine edilen sek-
tör çapındaki uzaktan analiz çalışmasına dahil edilmesini sağlamak için bir krizden hemen sonra etkinleştiri-
len uzaktan çevresel analiz grubunu bir araya getiriyor. ICRC ve IFRC, insani yardım kuruluşlarına yönelik bir 
İklim ve Çevre Tüzüğü geliştirmek için istişare sürecine liderlik ediyor. UNEP ayrıca insani yardım müdahale 
planlamasında çevresel ve insani ihtiyaçlar arasındaki ilişkiyi ele almak için sektör çapında rehberlik sağlıyor. 
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2. Karbon ayak izimizi azaltmak 

Ortak bir yaklaşımın parçası olarak, insani yardım sektörü karbon ayak izini değerlendirmek, raporlamak 
ve azaltmak için süreçlerini endüstri standartlarıyla uyumlu hâle getirme fırsatına sahiptir (örneğin bk. GRI, 
2016a; Sera Gazı Protokolü (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi), tarihsiz; ISO, 2018).

Daha önce de belirtildiği gibi, insani yardım sektörünün küresel emisyonlara tahmini katkısı önemli olmayabi-
lir. Bununla birlikte, hepimizin oynayacağı bir rol var ve sözlerden eylemlere geçebileceğimizi göstermek zo-
rundayız. İnsani yardım kuruluşları küresel çevresel etkilerini değerlendirirken, ofislerde kullanılan enerji, su, 
kağıt, atık yönetim uygulamaları, satın alma, nakliye ve seyahat davranışları ile ilgili belirlenmiş standartları ve 
parametreleri yaygın şekilde uygular (örneğin bk. BM, 2019). İnsani yardım tedarik zincirinden kaynaklanan 
emisyonlar da dahil olmak üzere (örneğin muşamba, mutfak setleri, hijyen setleri, yiyecek ve tohum gibi yar-
dım malzemelerinin üretilmesi ve taşınması) bu tür bir raporlama önemlidir ve bir insani yardım kuruluşunun 
gerçek küresel etkisini daha doğru şekilde yansıtır (ICRC, 2018; IFRC, tarihsiz b; IFRC, 2018b). İnsani yardım 
tedarik zinciri insani yardım sektörünün genel iklim ve çevresel ayak izinin önemli bir oranını temsil ettiği için 
bu özellikle doğrudur (örneğin bk. Hasselbalch vd, 2014; Salvadó vd, 2017; Sarkis vd, 2013; Van Wassenhove, 
2006). ICRC, 2018 yılında, sera gazı emisyonları da dahil olmak üzere dünya çapındaki faaliyetlerinin ve insani 
yardım tedarik zincirinin çevresel etkilerini haritalandırdı. Değerlendirme başta pirinç, bitkisel yağ ve pamuk 
bazlı ürünler içeren hijyen paketleri olmak üzere yardım malzemelerinin satın alınıp dağıtılmasının, toplamın 
yaklaşık %30’unu oluşturarak kuruluşun ayak izine en büyük katkıyı sağladığını gösterdi (ICRC, 2018).

ICRC ve IFRC tarafından desteklenen Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri arasında, hareket içindeki kolek-
tif karbon ayak izini azaltmak için bilgi alışverişi yapmaya, kaynakları paylaşmaya, süreçleri ve prosedürleri 
uyumlu hâle getirmeye dair artan bir ilgi var. Kosta Rika Kızılhaçı, 2017 yılından bu yana, iklim değişikliğinin 
etkilerini azaltıcı etkiye sahip bir dizi kriteri karşılayan kuruluşları eko etiketleri ile ödüllendiren Mavi Bayrak 
Girişimi’nin bir parçası olarak çalışıyor. Bu doğrultuda diğer faaliyetlerinin yanı sıra su, elektrik ve yakıt kullanı-
mını azaltarak 81.000 İsviçre frangından fazla tasarruf sağladı. Bir sonraki hedef ise 2022’ye kadar Ulusal Der-
neği karbon nötr hâle getirmek. İngiliz Kızılhaçı da karbon ayak izini değerlendirmek, raporlamak ve önemli 
ölçüde azaltmak için önemli çabalar gösterdi ve 2030 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor (İngiliz Kızıl-
haçı, tarihsiz a ve b). 2019 yılında İsveç Kızılhaçı, karbon emisyonlarını yıllık %10 düşürme hedefinin üzerine 
çıkarak, çalışan başına metrik ton karbondioksit miktarında %28’lik bir azalma kaydedildiğini bildirdi (İsveç 
Kızılhaçı, 2019). Ayrıca ofis uygulamalarının iyileştirilmesi, çevresel değerlendirmelerin yapılması ve WASH 
programlarına yönelik yeşil tekniklerin pilot uygulamalarının hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere; dahili 
uygulamaları, program sunumunda çevresel sürdürülebilirliğin nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin kaynakları ve 
bilgileri paylaşmak için Lübnan Kızılhaçı ile yakın işbirliği içinde çalışıyor. 
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3. İklime duyarlı ve sürdürülebilir müdahale ve kurtarma operasyonları tasarlamak 

a. Programlamaya bilgi sağlamak için çevresel risk verilerini kullanmak 

Daha önce de belirtildiği gibi; tüm bu kalkınma, afet riskini azaltma (ARA) ve insani yardım çabaları, değişen 
bir iklimdeki mevcut ve gelecek risklere yönelik sağlam bir risk analizine dayanmalıdır. Bu analiz çevre ve 
ekosistemlerde gelişen riskleri, kırılganlıkları ve farklı müdahale ve kurtarma çabalarının etkilerini içerir. Çev-
resel etkilerin belirli yönleri müdahaleden ziyade, insani bir krizin doğasından ve ekosistemin kırılganlığından 
kaynaklanır. Daha önce de belirtildiği gibi, acil bir aşamada, hassas bir lokasyon seçimi mümkün olmayabilir. 
Bununla birlikte, insani yardım görevlilerinin her zaman daha fazla zarara neden olmayacak veya toplulukları 
riske atmayacak şekilde, topluluk ihtiyaçlarına ve önceliklerine dayalı müdahaleler tasarlama sorumluluğu 
vardır. Program tasarımında riskleri belirlemek ve azaltmak için uluslararası, ulusal ve yerel çevresel uzman-
lık, yaşanmış deneyim ve yerel bilgi birikiminden yararlanmak çok önemlidir.

Çevresel risklerin değerlendirilmesi ve entegrasyonu belirli zaman ve kaynaklarla sahadaki uygulayıcılar için 
basitleştirilmelidir. Nexus Çevresel Değerlendirme Aracı (NEAT +), insani yardım görevlilerinin çevreyle ilgili 
sorunları hızlı bir şekilde tanımlamaları için proje düzeyinde pratik ve hızlı çevresel tarama sağlamak adına, 
İnsani Yardım Eyleminde Çevre Değerlendirmelerinin Koordinasyonu Ortak Girişimi tarafından geliştirilmiştir 
(EEC, tarihsiz). Dünya çapındaki operasyonlarda 10’dan fazla insani yardım kuruluşu NEAT +’ın pilot uygu-
lamasını hayata geçirdi. Bu uygulama daha ayrıntılı bağlamsal bilgi toplama, sonuçları doğrulama, topluluk 
üyelerini planlama ve uygulama sürecine dahil etme aşamasında toplum istişarelerinin katma değerini içerir 
ve vurgular. NEAT +, insani yardım uygulayıcılarının iklim ve çevresel riskleri tanımlayabilmeleri için ilk adımdır 
ve mevcut ve gelecekteki bilim temelli iklim risklerini dikkate alan daha derinlemesine değerlendirmelere 
olan ihtiyacın altını çizer. 

İnsani ihtiyaçlara müdahale etme şeklimizi değiştirerek azaltılabilecek önemli iklimsel/çevresel riskler ve et-
kiler vardır. Bu, yakıt verimliliği yüksek sobalar ve güneş ışığı (yakacak odun ihtiyacının yanı sıra emisyonların 
azaltılması) gibi daha sürdürülebilir enerji çözümlerini; yağmur suyu havzaları (akiferlerin aşırı çıkarımının 
azaltılması) da dahil olmak üzere daha sürdürülebilir WASH çözümlerini; iyileştirilmiş atık yönetim uygulama-
larını ve tek kullanımlık plastik kullanımının (sağlık risklerinin) azaltılmasını kapsar. 

Daha uzun vadeli ihtiyaçlar ve acil müdahaleden uzun vadeli iyileşmeye geçiş konusunda ilgili makamlara 
(daha iyiyi inşa etme ve toplulukların maruziyet ve kırılganlığını azaltma ilkelerini içerebilen) endişeleri dile 
getirmek mümkündür. Uzun vadeli olması beklenen kamp yerleşimlerinin yer aldığı bağlamlarda bu, arazi 
kullanımı müzakerelerini içerebilir. 

Bölüm 4’te özetlendiği gibi, bölgesel iklim eğilimleri ve projeksiyonları ile sel/kuraklık modellemesi konuların-
da uzmanlardan ve sözkonusu alana uygulanabilecek uyum seçeneklerini araştıran sektör kuruluşlarından 
tavsiye almak çok önemlidir. Alana özgü iklim projeksiyonları planlayıcıların isteyebilecekleri ayrıntı düzeyinde 
mevcut olmasa da, en azından bölge veya ülke için olası yeni aşırılıklara yönelik genel projeksiyonlar (sıcaklık, 
sıcak hava dalgası riskleri, aşırı yağışlar, olası yeni sel seviyeleri vb.) afete hazırlık planlamasında yer alabilir. 
Beklemek ve sadece mevcut risk seviyelerine dayalı planlama yapmak affedilemez bir ihmal olacaktır.



242      |      Dünya Afet Raporu 2020

KUTU 5.1: İKLİME DUYARLI MÜDAHALE VE KURTARMA 
OPERASYONLARININ TASARLANMASI İÇİN KONTROL LİSTESİ

Kamplar ve rekonstrüksiyon alanları, değişen yerel riskler (örneğin potansiyel sel riski bulunan 
bölgeler, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı olaylarla birlikte yeni sel riski seviyeleri) göz önünde 
bulundurularak mı planlandı? 

Sürekli artan sıcak hava dalgası riskiyle başa çıkacak şekilde mi inşa edildiler? Örneğin, Ortadoğu’daki 
çeşitli kurumlar tarafından yönetilen çeşitli kamplarda yaşayan kırılgan insanların serinlik ve su 
ihtiyaçları nasıl karşılanıyor? 

Ormanlık bölgelerde kurulan kamplar/mülteci yerleşimleri, orman örtüsünün hızla tükenmesine yol 
açabilecek yerel enerji talebine (odun yakma) duyarlı mı (örneğin, Kuzey Zambiya’da binlerce Kongolu 
mülteciye ev sahipliği yapan Mantapala Mülteci Kampı vakası)? Yağış modellerinin uzun vadeli 
değişkenlik göstermesine neden olacak bir risk sözkonusu mu?

Kamp yönetim sistemleri, sel veya sıcak hava dalgaları gibi afet durumlarında erken eylem için erken 
uyarıları dikkate alıyor mu?

Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) tesisleri ve su tedarik sistemleri, “yeni aşırı” kuraklık senaryolarında 
su kıtlıklarıyla başa çıkabilecek kapasitede mi? 
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b. İklim ve çevresel etkenleri mevcut süreç ve araçlara entegre etmek 

İklime duyarlı programlama ve çevresel açıdan sürdürülebilir uygulamaların insani yardım sektörünün ça-
lışma yöntemlerinin bir parçası hâline gelmesi için iklim ve çevresel risklerin, hafifletici önlemlerin ve diğer 
çevresel hususların tanımları mevcut süreç ve araçlara etkin bir şekilde entegre edilmelidir. Müdahale ve 
kurtarma operasyonlarının etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için bu entegrasyonun hazırlıklı olarak 
yapılması gerekir. Çok çeşitli yararlı araç, kaynak ve rehber hâlihazırda mevcut (örneğin ehaconnect.org) 
ancak etkili entegrasyon olmadan, önceliklendirme özellikle insani yardım bağlamında kaçınılmaz bir sorun 
hâline gelecektir.

Mozambik’teki Tropikal Idai ve Kenneth Siklonları’na yönelik operasyonların desteklenmesi için bir çevre da-
nışmanı görevlendirmenin öğrettikleri, programa ait döngüde zamansal kilometre taşlarının önemini vurgu-
lar niteliktedir. Eğer değerlendirme, Acil Eylem Planı revizyonunun zamanlaması ile uyumlu değilse veya uzun 
vadeli yerel personel yeterince eğitilmemişse ve görevlendirme sona erdiğinde sorunların nasıl çözüleceği-
nin farkında değilse, çevresel riskleri belirlemek ve hafifletici önlemler önermek yeterli olmayacaktır. 

IFRC’nin COVID-19 pandemisine küresel müdahalesi (planlama ve raporlama şablonlarını güncellemenin 
ve sorumlulukların tahsis edilmesinin önemi de dahil olmak üzere) benzer hususların altını çizer. Çevresel 
hususları müdahale ve iyileştirme planlamasına entegre etme ihtiyacı ortadadır ancak Acil Eylem Planı şab-
lonunda teknik alanlara tahsis edilmiş bölgelerin, uyarıların ve atanmış sorumlulukların olmaması, kesişen 
konular için tematik silo sorununu daha da vurgulayarak zorluk teşkil eder (İsveç Kızılhaçı, 2020b, IFRC Afet 
ve Krize Hazırlık, Müdahale ve Kurtarma ekibi personeliyle röportaj). Küçük bir düzenleme bile çok önemlidir; 
çevresel risk ve fırsatların Küresel İnsani Müdahale Planı ve Acil Eylem Planı süreci gibi değerlendirme, plan-
lama, bütçe ve değerlendirme araçlarına ve şablonlarına tanımlanmasını sağlar. 

Avustralya, 2020. Aborijin toplum liderlerinden Keith 
Nye, orman yangınları kasabasını yok ettikten sonra 
topluluğuna yardım etmek için yorulmadan çalıştı ve 
Kızılhaç tarafından desteklenen kurtarma merkezinin 
kurulmasına yardım etti. Yerli topluluklar, çevre yönetimi 
ve sürdürülebilir kalkınmada hayati bir role sahip. 

© Avustralya Kızılhaçı / Dilini Perera
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Bangladeş, 2019. Cox’s Bazar’daki 
İngiliz Kızılhaçı dışkı çamuru yönetim 
sahasında bir kurutma yatağı hazırlanıyor. 
Tuvaletlerden toplanan pis çamur 
kireçle işleniyor ve birkaç gün boyunca 
kurutuluyor. Daha sonra küllü gübre 
yapmak için veya duvarları ve nehir 
kıyılarını desteklemek için moloz olarak 
kullanılabiliyor.

© İngiliz Kızılhaçı / Farzana Hossen
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KUTU 5.2: KIZILHAÇ VE KIZILAY’IN YEŞİL MÜDAHALEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARI 

İsveç Kızılhaçı başkanlığındaki Kızılhaç ve Kızılay Hareketi Yeşil Müdahale Çalışma Grubu, insani yardım 
faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliğini iyileştirme girişimlerini ilerletmek için Hareket’in içindeki ve 
dışındaki ortaklarla birlikte çalışır. Faaliyetler, daha sürdürülebilir iklime duyarlı ARA programlaması ve esneklik 
oluşturma çalışmalarından etkili hazırlık, müdahale ve kurtarma çabalarına kadar ARY spektrumunda yer alır.

Grup hazırlıklı olma, kapasite oluşturma ve standartları iyileştirme uygulamalarını iyileştirmek amacıyla 
tavsiyeleri  değerlendirmek, geliştirmek ve eyleme geçmek  için  her tematik müdahale alanından 
(barınma, WASH, tedarik ve lojistik, sağlık gibi) uzmanlarla ve Ulusal Dernekler ile işbirliği yapar. Ayrıca çevre 
uzmanlarını görevlendirerek ve sahada yeni teknikler geliştirip pilot uygulamalar yaparak müdahale ve kurtarma 
operasyonları sırasında daha sürdürülebilir çözümleri desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlar. Örneğin son 
müdahalelerde, Mozambik’teki Tropikal Idai ve Kenneth Siklonları’na yönelik operasyonu ile Cox’s Bazar’daki 
Bangladeş Nüfus Hareketi operasyonunu desteklemek için çevre uzmanları görevlendirildi. Grup iki 
yıldan fazla bir süre boyunca acil durumlarda dışkı yönetimini iyileştirerek insan sağlığı ve çevreye yönelik 
riskleri azaltmayı amaçlayan Cox’s Bazar’daki Aerobik Dışkı Çamuru Arıtma Ünitesinin iyileştirilmesine de 
katkıda bulundu. 

Grup,  insani yardım tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine ve çevresel 
risk değerlendirmelerinin ihtiyaç değerlendirme, planlama ve değerlendirme araçlarına entegre edilmesine 
odaklanan ICRC-IFRC Sürdürülebilir İnsani Müdahale projesinin bir parçasıdır. Bu doğrultuda Kızılhaç 
ve Kızılay Hareketi’nin 2019 ve 2020’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Lübnan’daki Nexus Çevresel 
Değerlendirme Aracı (NEAT +) pilot uygulamasından ders çıkarmak önemlidir. Yeşil Müdahale hakkında daha 
fazla bilgi için, IFRC’nin web sitesine göz atabilir (IFRC, tarihsiz a); COVID-19 ve Yeşil Müdahale hakkındaki 
yayını inceleyebilirsiniz (İsveç Kızılhaçı, 2020c). 
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c. İnsani yardım sektörünün içinde kapasite oluşturmak

Merkezden sahaya kadar her seviyede personele ve çalışma saatlerine yatırım yapma ihtiyacı, bu konuyla 
ilgili son araştırma raporlarında vurgulanmaktadır (Brangeon ve Crowley, 2020; Hartelius, 2020’de çıkacak; 
Johnson vd, 2020). Bu ihtiyaç zamana, kişilere, sistemlere ve teknolojilere yatırım yapılmasını ve dolayısıyla 
liderlerimizin net taahhütler vermesini gerektirir.

Daha iklim dostu ve daha sürdürülebilir müdahale ve kurtarma operasyonları için insani yardım personelinin 
kapasitesini geliştirmeye yönelik iki paralel yaklaşım vardır. 

Bunlardan biri, müdahale ve kurtarma operasyonlarını desteklemek için görevlendirilen çevre uzmanlarıdır. 
Mozambik ve Bangladeş’teki IFRC operasyonlarını desteklemek için görevlendirilen çevre uzmanları veya 
Bahamalar’daki Dorian Kasırgası operasyonunu desteklemek için BM Afet Değerlendirme ve Koordinasyon 
ekibinin bir parçası olarak görevlendirilen uzmanlar buna örnek olarak verilebilir (GRWG, 2019; JEU, 2019).

Diğer yaklaşım ise ulusal ve uluslararası acil durum müdahale ve kurtarma personeli için temel yetkinliklerin 
bir parçası olarak çevresel yeterlilikler şart koşulması ve oluşturulmasıdır. Örneğin IFRC kademeli Hızlı Mü-
dahale Personeli için Temel Yetkinlik Çerçevesi çevresel yeterlilikleri (IFRC, 2019); Etkili Müdahale için Ulusal 
Toplum Hazırlık yaklaşımı ise yerel kapasitelerin güçlendirilmesini desteklemeye yönelik çevresel hususları 
içerir.

İnsani yardım uzmanlarıyla yapılan görüşmeler, operasyonlar genelinde iklim ve çevresel sürdürülebilirliğin 
katma değerini anlayan ve ilgili yetkinliklere sahip olan saha personelinin, sadece ihtiyaçları karşılamak için 
daha sürdürülebilir yaklaşımları teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda meslektaşlarının kapasitesini geliştir-
diklerini de vurguladı ki bu, sonraki operasyonlarda da tekrarlanan bir süreç hâline geldi (Hartelius, 2020’de 
çıkacak). ICRC ve IFRC, İnsani Yardım Eyleminde Sürdürülebilir Kalkınma üzerine açık erişimli dört haftalık bir 
eğitim kursu geliştirdi (ICRC ve IFRC, tarihsiz). UNEP, ortak kurum ve kuruluşların desteğiyle, insan hareketli-
liğinin çevresel boyutları hakkında bir e-öğrenme platformu geliştiriyor.

4. Yerel çevresel kapasitelere yatırım yapmak 

Yerel sesler insani yardım faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi konusundaki tartışma-
lara yeterince dahil edilmiyor, bu da geleneksel bilgi sistemleri ve ulusal bilimsel kurumlardaki uzmanlıkların 
sunduğu zenginliğin kaçırılmasına neden oluyor. Yerliler ve yerel topluluklar, çevre yönetimi ve sürdürülebilir 
kalkınma konusunda kabul görmüş hayati bir role sahiptir.5 İklim krizini daha genel olarak ele almada kadın-
ların liderliği de kabul görmüş durumdadır (Figueres ve Rivett-Carnac, 2020). Bununla birlikte, bu paydaşlar 
çoğu zaman planlama ve karar alma süreçlerinin dışında tutulur. 

Aborjin halkı, Güneydoğu Avustralya’daki 2019-2020 orman yangınlarından en çok etkilenenler arasındaydı. 
Orman yangınlarının ardından, Avustralya için alınan ARA önlemlerinin bir parçası olarak Aborjinlerin gele-
neksel ateş yakma uygulamaları kamusal söylemde öne çıktı, ancak Aborjin halkının afet kurtarma ve plan-
lama aşamasında rolü yoktu (Williamson vd, 2020). Avustralya Kızılhaçı, kurtarma çabalarının İlk Milletler 
kuruluşları ve toplulukları ile saygılı ortaklıklar üzerine inşa edilmesini, onların ülkeye sahip çıkma ve afetlerle 
başa çıkma konusundaki derin ve uzun soluklu bilgilerinden yararlanmasını sağlamak için önemli çabalar 
gösterdi. Bu, etkilenen her eyalette Aborjin ve Torres Strait Adalı kurtarma görevlilerinin işe alınmasını içeri-
yordu (Avustralya Kızılhaçı, 2020).

5 Örneğin bk. Brundtland Raporu (Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1987); BM Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi ve Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi (BM, 1992b); ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi 2015-2030 (UNDRR, tarihsiz).
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KUTU 5. 3: İSPANYOL KIZILHAÇI: COVID-19 SIRASINDA ÇEVRESEL 
UYGULAMALARI GÜÇLENDİRMEK

İspanya, ilk COVID-19 vakasını 2 Şubat 2020’de bildirdi. Virüsün yayılımı hızla arttı ve 26 Mart itibariyle günde 
9.000’den fazla vakaya ulaşıldı (İspanyol Ulusal Epidemiyoloji Merkezi, 2020; DSÖ, 2020). Tıbbi sistemin 
sınırları zorlandı ve virüsün yayılmasını yavaşlatmak için hareket kısıtlamaları getirildi. Kriz başladığından 
beri, yaklaşık 213.000 İspanyol Kızılhaç personeli ve gönüllüsü COVID-19’u kontrol altına almak ve en kırılgan 
insanlara yardım etmek için yorulmadan çalıştı.

İspanyol Kızılhaçı, 15 yılı aşkın süredir programlarının ve uygulamalarının çevresel sürdürülebilirliğini 
güçlendirmeye aktif olarak odaklanmaktadır. Bu, çevresel amaç ve hedeflerin proje planlama şablonlarına 
ve acil durum eylem planlarına entegre edilmesini içerir. Pandeminin çevresel yönleri hakkında farkındalık 
yaratmak ve evde çevresel uygulamaların nasıl iyileştirileceğine dair rehberlik ve eğitim sağlamak gibi belirli 
hedefleri içeren COVID-19 müdahalesi de bundan farklı değildir. Detaylı bilgi için Çevre ve COVID-19 eğitim 
modülüne göz atabilirsiniz (İspanyolca) (İspanyol Kızılhaçı, tarihsiz a). 

COVID-19, enerji yoksulluğu içinde yaşayan insanlar üzerinde de bileşik bir etkiye sahiptir. İspanya’da yaklaşık 
4,5 milyon insan bu risk altında olabilir. 2018’de İspanyol Kızılhaçı, evlerdeki enerji verimliliğini artırmaya 
yardımcı olmak için 40.000 aileyi hedefleyen üç yıllık bir program başlattı (İspanyol Kızılhaçı, tarihsiz a). Bu 
program insanlar evde kaldıkça daha da önemli hâle geldi (sıcak hava dalgaları veya aşırı soğuk olayları da 
evde kalmayı gerektirebilir) ve COVID-19 müdahalesine entegre edildi.

İspanyol Kızılhaçı, ailelerin yiyecek satın almak ile ışıkları veya ısıtmayı açık tutmak arasında seçim yapmak 
zorunda kalmamalarını sağlamak için kamu yetkilileri ve özel sektörle yakın bir şekilde çalışıyor. İspanyol 
Kızılhaçı Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanı Sara Casas Osorio, “Bir kişinin kırılganlığının çevresel yönüyle 
ilgilenmezsek, yardımımız eksik kalır” diyor ve çevresel sürdürülebilirliği tüm organizasyona etkili bir şekilde 
entegre etmenin uzun bir süreç olduğunu ve bunun üst düzey liderlik desteği, yıllık bütçe tahsisi ve bir çevre 
departmanının kurulması ile önemli ölçüde mümkün olduğunu vurguluyor. 
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Yerel insani yardım ve sivil toplum 
aktörleri, insani yardım faaliyetlerinin 

etkisinin sürdürülebilir olmasını 
sağlama yolunda ulusal ve uluslararası 

ortaklarla çalışmak için ilişkilere, 
bilgiye ve uzun vadeli kapasitelere 

sahiptir. 
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Mevcut ve gelecekteki iklimsel ve çevresel kırılganlıkları anlamak için bağlamsal bir analiz, daha uzun vadeli 
meteorolojik ve çevresel veriler gerektirir. Bu tür veri ve bilgilerin mevcut olduğu bağlamlarda, yerel çevre 
kurumları ve yetkilileri, insani yardım-kalkınma bağlantısında çevresel sürdürülebilirlik için gerekli olan uzun 
vadeli perspektifi sağlayabilir. Veri ve bilgilerin sınırlı olduğu bağlamlarda insani yardım, iklim ve kalkınma 
sektörleri yerel topluluklar ve ilgili uzmanlarla ortaklıklar kurarak yerel veri ve kapasitelerin oluşturulmasına 
öncelik vermelidir. Bu kapasiteyi, yapıları ve sistemleri daha uzun vadeli olarak inşa etmek, farklı sektörlerdeki 
uluslararası, ulusal ve yerel aktörlerin maruziyeti ve kırılganlığı azaltmak için önemli bilgilere erişmesine ola-
nak sağlayacaktır. Ayrıca insani yardım kuruluşlarına, iklim ve çevresel risklere dayalı acil durum ve iyileştirme 
yardımı sağlamada yardımcı olacaktır (ICRC, 2020b).

Yerel insani yardım ve sivil toplum aktörleri, insani yardım faaliyetlerinin etkisinin sürdürülebilir olmasını 
sağlama yolunda ulusal ve uluslararası ortaklarla çalışmak için ilişkilere, bilgiye ve uzun vadeli kapasitelere 
sahiptir. Bu noktada önemli olan şey artan koordinasyon için yönetişim yapıları oluşturmak; yerel aktörleri, 
hidrometeorolojik ve bilimsel kurumları güçlendirmek; yerli bilgisini ve kadınların liderliğini teşvik eden top-
luluk odaklı çözümleri mümkün kılmak için hukuk ve politikanın rolüdür.

Çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, iyi finanse edilen uluslararası insani yardım kuruluşlarının ay-
rıcalığı hâline gelmemelidir. Bağışçılar, daha güçlü çevresel uyum ve hesap verebilirlik gereklilikleri aracılı-
ğıyla kalitenin iyileştirilmesinde önemli bir role sahiptir (Brangeon ve Crowley, 2020; JEU, tarihsiz). Yine de bu 
yaklaşımların zorlu uyum gereklilikleri nedeniyle kilit müdahale ekiplerinin iyileştirilmiş davranışlarını teşvik 
etmek yerine, yerel müdahale ekiplerini fondan hariç tutma riski vardır (İsveç Kızılhaçı, 2020d, Alliance for 
Empowering Partnerships ile röportaj). Kızılhaç ve Kızılay Hareketi Yeşil Müdahale Çalışma Grubu tarafından, 
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi genelinde uygulamaları etkin bir şekilde yeşillendirmeye ve çevresel 
sürdürülebilirliği güçlendirmeye yönelik engeller ve kolaylaştırıcılar üzerine yapılan son araştırma, benzer 
sorunları vurgulamaktadır. Uygulayıcı ve finansal açıdan daha az sürdürülebilir olan Ulusal Dernekler çoğu 
zaman çevresel ayak izlerini iyileştirmek yerine tesisler, ekipman ve personel maliyetleri için sınırlı kurumsal 
kalkınma fonuna öncelik vermek zorunda kalırlar. Benzer şekilde, projeler (iklime duyarlı ve çevresel açıdan 
sürdürülebilir olanlar bile) genellikle sınırlı ölçek büyüme yeteneği ile finansman döngüleri, coğrafi konumlar 
ve zaman dilimleriyle sınırlandırılırlar (Hartelius, 2020). Bu nedenle bağışçılar, farklı eylemlerin gerçek mali-
yetlerini hesaba katarak yeterli bütçeyi ayırmalıdır. İklim ve çevresel sürdürülebilirlik için politika ve prose-
dürleri güçlendirmek, yerel kapasiteleri oluşturup korumak ve sürücü koltuğunda yerel müdahale ekipleriyle 
gerçek ortaklıklar oluşturmak için uyum gereksinimlerinin yanı sıra uzun vadeli desteğe ve öngörülebilir fon-
lara yatırım yapmak önemlidir.
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5.3 SONUÇ VE TAVSİYELER – 
DAHA KÖTÜ DEĞİL, DAHA İYİ 
YAPMAK 

İnsani yardım sektörü (ve ARY’de yer alan diğer sektörler) için iklime duyarlı bir yaklaşım, iklim değişikliğini 
hafifletme ve buna uyum sağlama sorumluluğunu üstlenmeyi gerektirir.

Bir sektör olarak, afetlerden kaçınmak veya afetlere direnç göstermek için mücadele eden toplumlara eşlik 
ediyoruz ve iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından bazılarına karşı net bir bakış açısına sahibiz. Bu, çözü-
mün bir parçası olma çabalarımıza ilham verebilir.

Hem kuruluşlarımızın günlük faaliyetlerinin hem de afet müdahale ve kurtarma operasyonlarımızın iklim ve 
yerel çevre üzerinde etkileri vardır; bazıları diğer sektörlere benzerdir, bazıları da bağlamımıza özeldir. Ope-
rasyonlar toplumların direnç kazanma çabalarını desteklemek, altta yatan riskleri ve kırılganlıkları ele almak, 
uzun vadeli iklime duyarlı kalkınma hedeflerini desteklemek için tasarlanabilir ve uygulanabilir (IFRC, 2020c).

Ayrıca, Bölüm 4’te belirtildiği gibi, çevreye duyarlı bir yaklaşım yalnızca olumsuz etkilerimizi azaltmak için 
fayda sağlamaz. İklim kaynaklı afet risklerini ele almaya yönelik doğa temelli çözümler, en verimli ve etkili 
seçenekler arasındadır (GCA, 2019; Griscom vd, 2017; BM Çevre, 2019). Müdahale ve kurtarma operasyon-
larının çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirerek acil insani ihtiyaçları karşılayabilir, uzun vadede kırılganlığı 
ve maruziyeti azaltabiliriz. Çevresel hususların tüm ARY döngüsüne nüfuz etmesi gerekir.

Bu; yerel, ulusal ve uluslararası kalkınma, iklim ve çevre ajansları ile ortaklıklar kurmayı ve eşzamanlı kısa, 
orta ve uzun vadeli müdahalelere imkân tanımak için genişletilmiş zaman çerçevelerine sahip ortak öneriler 
geliştirmeyi içerir.

Bu tür ortaklıklar veri odaklı ve riske dayalı, toplumların ifade edilen ihtiyaçları ve öncelikleri tarafından yön-
lendirilen, New Way of Working ile uyumlu toplu sonuçlara ulaşmak için anlamlı bir şekilde çalışan çok sek-
törlü programatik bir yaklaşımı mümkün kılabilir (Joint Steering Committee to Advance Humanitarian and 
Development Collaboration, 2020).

Çalışmalarımızı nasıl farklı hâle getirebiliriz? 
İnsani yardım sektörünün iklim ve çevresel ayak izi hakkında ciddi ve profesyonel adımlar atmak 

• İnsani yardım sektörünün küresel/yerel iklim ve çevresel ayak izini şeffaf bir şekilde rapor etme, iyileştir-
me, çevre açısından daha sürdürülebilir yaklaşımlara yatırım yapma ve bunları etkili bir şekilde yaygınlaş-
tırma hedeflerini büyütmesi gerekiyor.

• Sektördeki pek çok kişinin kendi faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda, ayrıca çeşitli kuruluşların 
pilot uygulamalarını başarılı bir şekilde hayata geçirdiği temel araçlar (örneğin çevresel değerlendirme 
araçları) ve iyi uygulamalar hakkında daha eğitimli hâle gelmesine ihtiyaç var. 



Bölüm 5: Yeşilleşmek      |      251

• Sektör genelinde ortak yaklaşımlar, göstergeler ve standartlar oluşturmak genel bir kültürel değişim inşa 
etmeye ve diğer önceliklerle makul bir denge kurmaya yardımcı olacaktır.

• Bağışçılar, insani yardım kuruluşlarını (önemli ön maliyetlere sahip olabilen) gerekli sistemleri ve araçları 
devreye sokmaları için teşvik ederek, bunlara fon sağlayarak, finansman alıcılarıyla ilgili taleplerde çeliş-
kilerden kaçınmak için kendi aralarında koordinasyon sağlayarak bu çabaların başarısında kritik bir rol 
oynayabilirler. Bu aynı zamanda daha yeşil ürünlerin daha maliyetli olabileceğini ve daha çevre dostu bir 
müdahaleyi desteklemek için ek yatırım gerekeceğini kabul etmek anlamına gelir.

Çevresel girişimler yoluyla yerelleştirmeyi desteklemek 

• Yerel aktör ve topluluklarla çalışmak, sürdürülebilir bir müdahalenin merkezi olarak kabul edilmelidir. 
Bu; yerel, geleneksel veya yerli bilgileri faaliyetlerin tasarımına dahil etmeyi ve kapsayıcı süreçlere aktif 
olarak yatırım yapmayı içerir.

• İnsani yardım faaliyetlerini “yeşilleştirmeye” yönelik uluslararası yatırım yerel aktörlerin liderliğine, verimi-
ne ve kapasitesine yaptığımız yatırımı artırma taahhütlerimizi güçlendirmelidir. Analiz, izleme ve sistem 
geliştirme yatırımları daha uzun ve daha kısa tedarik zincirlerinin kalitesini, maliyetleri, çevresel etkileri, 
malların ve yabancı personelin dünya çapında konuşlandırılmasını hesaba katmalıdır. Yatırımlar aynı 
zamanda yerel aktörlerin yeşilleşme çabalarında lider olmalarını desteklemelidir.

• Ayrıca uluslararası insani yardım kuruluşlarının yerel ortaklarının, kendi bağlamlarında yetersiz kaynak-
lara sahip ve gerçekçi olmayan geçişli çevresel gereklilikler nedeniyle yük altında kalmamasını sağlamak 
önemlidir.

Doğa temelli çözümler ve iklime duyarlı programlama da dahil olmak üzere ARY döngüsü boyunca 
çevresel olarak daha sürdürülebilir olan yaklaşımlara yatırım yapmak 

• Çevresel sürdürülebilirlik insani yardım sektörüne bir eklenti olamaz, ancak işimize yaklaşımımızın temel 
yolu olmalıdır. İhtiyaçları daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde ele almak için daha fazla iklim dostu 
ve riske dayalı programlama geliştirerek, ayrıca yerel ve geleneksel bilgi ve yaklaşımlarla birleştirilen yeni 
teknolojiler ortaya koyarak çalışma yöntemlerimizi iyileştirme fırsatımız var.

• Müdahale ve kurtarma çabalarında çevre ve ekosistemlerin gelişen risk ve kırılganlıklarının yanı sıra, 
farklı müdahalelerin etkilerini belirleyip hesaba katmalıyız. Yeniden daha iyiyi inşa etme ilkelerini en ba-
şından daha iyi entegre etmeliyiz.

• Doğa temelli çözümleri teşvik etmek ve bunlara yatırım yapmak da dahil olmak üzere toplumların kendi 
uyum ve hafifletme çabalarını desteklemek için ortak bir hedef olarak dirençle birlikte (topluluklar, ulus-
lararası, ulusal ve yerel kalkınma, iklim ve çevre ajansları genelinde) kolektif olarak çalışmalıyız.
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GİRİŞ

Önceki bölümler, iklimle bağlantılı afetlerin yeni gerçekliğinin “tehlikeli bir sorun” olduğunu açıkça ortaya koy-
muştu. Gerçekten de bu oldukça karmaşık ve çok katmanlı bir sorun (örneğin, sele eğilimli alanlarda plansız 
kentleşme); üstelik tek veya nihai çözümü de yok. Hayatın her alanından insanları ve kurumları kapsayan bü-
tüncül, öngörülü ve ileriye dönük bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu kadar büyük bir bulmacayı çözmek, iklime 
duyarlı ve yeni çağa hazır yönetişim araçları (yasalar, politikalar ve kurumlar) gerektiriyor.

2015 yılında, iklime duyarlı yönetişim için yol haritalarını belirleyen üç ana küresel araç kabul edildi: BM 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin merkezi olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar), BM İklim De-
ğişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), Paris Anlaşması ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi 2015–2030. 
Beş yıl içinde bazı ülkeler bu taahhütleri tutarlı bir şekilde uygulayamadı, bazıları ise ulusal ve yerel yasa, po-
litika ve sistemlerini entegre etmede daha iyi yol kat etti.1 Bunun nedeni kısmen küresel çerçevelerin paralel 
ve farklı yapılarla (ulusal düzeyde benzer bir bölümlendirmeyi teşvik ederek) oluşturulmuş olmasıdır.

Afetler tek bir sektöre denk gelmiyor (tarım, kentsel planlama veya bunların arasındaki herhangi bir alan). 
Son olaylar, hükûmetler ve topluluklar bir afete müdahale ederken, bir diğer afetin kapıda olabileceğini gös-
terdi. Buna iyi bir örnek, 2020’de Doğu Afrika’yı aynı anda vuran çekirge istilası, sel ve COVID-19 salgınıdır. 
Bölüm 3’te ifade edildiği gibi; afetler sosyoekonomik, kültürel ve ekolojik bağlam da dahil olmak üzere top-
lumları iklim ve hava ile bağlantılı aşırı olaylar karşısında kırılgan kılan faktörlerden kaynaklanıyor. Hem riskleri 
hem de kırılganlıkları ele alan etkili bir müdahale, uzun süredir devam eden kurumsal siloları kıracak ve iklim 
krizi eylem planında gerekli görülen bağlantılı ve kolektif eyleme imkân tanımak için çabaların tekrarını azal-
tacaktır (Bölüm 4).

Bu bölüm, mevcut risk yönetişim yapılarının bu zorluklara nasıl göğüs gerdiğini gözler önüne seriyor. İlk 
olarak ele alınacak ana konuları belirliyor ve uluslararası topluluğun gerekli iyileştirmeler için nasıl bir zemin 
oluşturduğunu araştırıyor. Daha sonra düzenleme ve planlama uygulamasına ilişkin bulgular sunarak bazı 
ülkelerin tutarlılığa giden yolu nasıl bulduklarını gösteriyor. Entegre düzenleyici yaklaşımlar aracılığıyla yerel 
aktörlerin ve toplulukların sürece nasıl dahil edileceğine özel olarak odaklanılıyor. Sonuç bölümünde ise bu 
iyi uygulamaların, riske dayalı ve daha entegre yasa, politika ve planlar aracılığıyla toplulukların ve sistemlerin 
direncini artırma çabalarını nasıl kolaylaştıracağı anlatılıyor. 

1 Bu bölümde, sektörler arası “tutarlılık” ve “entegrasyon” kavramları, farklı ancak birbiriyle bağlantılı olarak ifade edilmektedir. Tutarlılık, farklı 
araçların uyguladığı çok yönlü düzenleyici amaçların belirlenmesine ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine dayanır; bunlar - mantıksal ve 
tutarlı olduğunda - etkili bir birlikteliğe olanak tanır. Entegrasyon, aynı “bütün”ün (aynı düzenleyici ve kurumsal sistemin) bir parçası olarak, birleşik ve 
sinerjik etkiler yaratmak için farklı yasaların ve politikaların nasıl tasarlanıp uygulandığına ilişkin değerlendirmeye dayanır.
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6.1 2020’DE İKLİM VE AFET RİSK 
YÖNETİŞİMİ - 
GERÇEĞE UYGUNLUK 

6.1.1 Daha entegre düzenleyici sistemler ve 
planlama süreçleri oluşturmak
Son yıllarda pek çok hükûmet olumlu adımlar attı; afet riskinin azaltılmasına (ARA), afet risk yönetimine (ARY), 
iklim değişikliği yasa ve politikalarına uyuma yapılan atıflarda artış görüldü (bk. Kutu 6.2). Bununla birlikte, 
onlarca yıllık kurumsal bölümlenme ve silolar hâlindeki uygulama planlaması birçok ulusal sistemde hâlâ 
mevcut (Amaratunga vd, 2017; Leitner vd, 2020). Bu, paralel veya bağlantısız yasa ve politikalar ile devlet 
kurumları arasındaki rekabet yüzünden, özellikle de dış finansman akışlarına ve teknik desteğe erişim konu-
sunda ortaya çıkıyor. Birçok sistem hâlâ “afet-müdahale-yeniden inşa-tekrar” kısır döngüsüne odaklanırken, 
değişen iklimin yoğunlaştırdığı karmaşık beşeri ve doğal sistemlerin etkileşiminin yarattığı riskler, 2030 Gün-
deminin amaçlarına ulaşma çabalarını tersine çeviriyor (UNDRR, 2019a). 

IFRC (özellikle Afet Hukuku Programı aracılığıyla) en iyi örneklerden bazılarını hayata geçirdi; karar vericiler 
için destekleyici araçlar geliştirerek ve tavsiyelerde bulunarak tutarlı yasa ve politika reformlarını savunmak 
için Ulusal Dernekleri destekledi (IFRC, 2018a).2 Örneğin Cezayir, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Uruguay ve 
Mikronezya Federal Devletleri’nde (iklim değişikliği kurum ve politikaları ile daha iyi koordinasyon ve enteg-
rasyon mekanizmaları da dahil olmak üzere) ARY yasalarına ilişkin başarılı uygulamalar tespit edildi (IFRC ve 
UNDP, 2015a). Bu tür olumlu gelişmelere rağmen (ayrıca bk. Bölüm 6.3), birçok ulusal sistem iklim, kalkınma 
ve ARY sektörlerinde yasa, politika ve planlamaların entegrasyonu için uygulanabilir model ve standartlardan 
hâlâ yoksundur.

Pasifik bölgesinde yapılan son araştırmalarda (IFRC ve UCC, 2020) görüldüğü gibi, bazı ülkeler önemli yasal 
gelişmeler kaydetti ancak yönetim ve kurumsal düzenlemelerde henüz siloları yenemediler. Filipinler gibi 
diğer ülkeler iklim değişikliği ile afetlere ilişkin yasa ve kurumlar arasında bağlantılar kurdu ancak entegre 
hedefler, araçlar ve öncelikler için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var (OECD, 2020).3 Bazen zayıf sinerji ve enteg-
rasyon, iklim ve ARY süreç ve planlarında maliye ve ekonomi bakanlıkları ile kalkınma planlama kurumlarının 
yokluğuna kadar uzanabilir. Ayrıca paralel risk değerlendirme bilgileri, stratejiler ve eylemler çabaları artıra-
bileceği ve kaynakları en iyi şekilde kullanamayacağı için, iklim biliminin ilgili tüm değerlendirme araçlarını 
beslemesini sağlamak çok önemlidir (IFRC, 2019c). Bu yönler genellikle yerel düzeydeki kapasite boşluklarıyla 
birleşir (EEA, 2017). 

2 Bk. IFRC; afet yasasıyla ilgili tüm temel araç ve araştırmalar için tarih bulunmuyor. Konuyla ilgili ön tavsiyeler, iklim değişikliğine uyum ve ARA’nın 
(2019) uyumlu hâle getirilmesine ilişkin son IFRC literatür incelemesinde de yer alıyor (bk. IFRC ve UCC, 2019).
3 Ayrıca Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından kurulan ve Alman Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) (GIZ, tarihsiz) tarafından uygulanan Afet Risk Yönetimi Küresel Girişimi’nin çeşitli ülkelerde başlattığı çalışmalara 
bakabilirsiniz. Küresel Girişimin ikinci aşaması, Meksika ve Filipinler’e odaklanarak Şubat 2018’den Ocak 2021’e kadar sürecek. 
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Çoğu durumda, ulusal ve yerel planlar birbirini beklenen seviyede desteklemez. Ulusal planlar toplum dü-
zeyinde en kırılgan insanlara nasıl hizmet edileceği konusunda çoğu zaman belirsizdir, yerel planlar ise her 
zaman ulusal düzeyde belirlenen direnç hedeflerine tekabül etmez. Bu kopukluk eylemi büyütmeye odak-
lanmak yerine, çoklu planlama süreci için zaman ve kaynak harcayan yerel yönetimler üzerinde ek bir yük 
oluşturabilir.

6.1.2 Risk altındaki kişileri dinlemek ve 
planlamayı onlarla birlikte yapmak 
Afetler ve iklim değişikliği insanları farklı şekilde etkiler. İklim ve hava ile bağlantılı olaylara en çok maruz kalan 
ve en kırılgan olan grupların seslerinin duyulmaması durumunda, bunun anlaşılması olası değildir. Hükû-
metlerin bu grupların farklı ve özel ihtiyaçlarını belirlemelerine, planlamalarına, kaynak oluşturmalarına ve 
karşılamalarına yardımcı olmak için, risk altındaki gruplar (ve bu grupların ihtiyaçlarını temsil eden sivil top-
lum kuruluşları) farklı düzeylerdeki karar alma sürecine dahil edilmelidir. Etkili bir şekilde kullanıldığında, yasa 
ve politikalar hem risk altındaki grupların yasa ve politika oluşturmaya etkin ve sistematik katılımını zorunlu 
kılmada hem de onların özel ihtiyaçlarına yönelik hükümleri kapsama dahil etmede önemli bir rol oynayabilir 
(IFRC, 2019b; IFRC, 2019c; IFRC ve UNDP, 2015a; IFRC ve UNDP, 2015b).

Ancak bu tür anlamlı bir katılıma ulaşmak halihazırda zordur (UNDRR, 2019d; UNDRR, 2019b). Pek çok ülke, 
topluluk üyelerinin ve özellikle dışlanmış olanların karar alma süreçlerine katılımı için yasal yetkilere sahip 
değildir (IFRC ve Pietropaolo, 2015). Endonezya gibi bazı ülkeler, ARY yasal çerçeve ve politikalarının kapsayı-
cılığını güçlendirmek için önemli çabalar sarf ettiler. Örneğin bazı köyler, kadınların ve dezavantajlı grupların 
yerel afet yönetimine katılımına ilişkin yerel düzeyde kendi düzenlemelerini geliştirdiler. Bununla birlikte ka-
dınların, çocukların ve dışlanmış grupların tüm ilgili karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlamak için (diğer 
birçok ülkede olduğu gibi Endonezya’da da) daha çok şey yapılması gerekiyor (IFRC ve Palang Merah Endo-
nezya, 2016). Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Filipinler gibi ülkelerdeki yasal çerçeveler, örneğin yerel 
komitelere üyelik yoluyla ARY karar alma sürecine topluluk katılımını zorunlu kılıyor. Ancak, yerel düzeyde bu 
kolaylaştırıcı politika hükümlerinin uygulanmasında zorluklar çıkabiliyor ve önceden var olan sosyal engeller, 
dışlanmış grupların anlamlı katılımının önünde engel teşkil edebiliyor (IFRC ve UNDP, 2014).

Ne yazık ki, birçok iklim-afet yasa ve politikası topluluk katılımı hakkında yalnızca geniş ve hevesli ifadelerde 
bulunur, aktif topluluk katılımı ve kapsayıcılığı sağlamak için gereken mecburi ayrıntıları içermez. Bu yasa ve 
politikaların topluluk tanımı ve geniş insan yelpazesinin sürece nasıl dahil edileceğine dair netlikten yoksun 
olması, sorunun başka bir parçasıdır. Nüfustaki yoğun çeşitlilik, daha az sosyal uyum, coğrafi sınırların bazen 
keyfi olan doğası ve bunun sonucunda topluluk üyeleriyle etkileşimde bulunmada yaşanan zorluklar yüzün-
den kentsel bağlamda bu daha da karmaşık hâle gelir (IFRC, 2020a). Bunun üstesinden gelmek için özellikle 
yerel düzeyde anlamlı ve kapsayıcı danışma ve savunuculuk süreçlerine yatırım yapılmasını ve bunların ko-
layca uygulanmasını sağlamak için daha fazla desteğe ihtiyaç vardır; bunun için haklarını, rollerini ve sorum-
luluklarını aktif bir şekilde kullanma yetkisine sahip topluluk temsilcileri ile karar vericilerin bağlantı kurması 
gerekir (IFRC, 2019b; IFRC ve UNDP, 2015a; IFRC ve UNDP, 2015b).
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ARY yasalarına ilişkin başarılı 
uygulamalar iklim değişikliği kurum 

ve politikaları ile daha iyi koordinasyon 
ve entegrasyon için mekanizmalar 

içerir. Bu tür olumlu gelişmelere rağmen 
birçok ulusal sistem iklim, kalkınma 

ve ARY sektörlerinde yasa, politika 
ve planlamaların entegrasyonu için 

uygulanabilir model ve standartlardan hâlâ 
yoksundur.
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6.2 ENTEGRE VE KAPSAYICI 
YÖNETİŞİM ÇAĞRISI

Sendai Çerçevesi, “2015 sonrası kalkınma gündemi, kalkınmanın finanse edilmesi, iklim değişikliği ve afet 
riskini azaltma ile ilgili hükûmetler arası müzakerelerin; uluslararası topluluğa politikalar, kurumlar, amaçlar, 
göstergeler ve uygulamaya dair ölçüm sistemleri arasındaki uyumun artırılması için eşsiz bir fırsat sundu-
ğunu” kabul eder (paragraf 11). Bu ana çerçeveler ayrı ayrı müzakere edilmeseydi, bu fırsat çok daha ikna 
edici olurdu. Ancak yine de uyum, ARA ve kalkınma planlamasında tutarlılık ve entegrasyon hakkındaki ulus-
lararası ileti sistemi, öncekilere kıyasla bu araçlarda daha güçlüdür ve 2015’ten bu yana büyüme kaydetmiş 
durumdadır (örneğin bk. ECOSOC, 2019; GCA, 2019; IFRC, 2018b; 2019a; IFRC, 2019d; Uluslararası Kızılhaç 
ve Kızılay Hareketi, 2019; UNDRR, 2019c).

“İklim ve Afet Riski Yönetişimi Üzerine 2015 Sonrası Küresel Gündem” (Natoli, 2020) olarak adlandırılabilecek 
olgu, ulusal düzeyde daha fazla sektörler arası entegrasyonu destekleme ihtiyacının altını çizen ve aynı yıl 
benimsenen üç ana araçtan oluşur: BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin en önemli parçası olan 
SKA’lar4, UNFCCC Paris Anlaşması5 ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi 2015–2030.6 Bu kurulum ülke-
lerin farklı veri toplama sistemleri geliştirmesini, paralel planları ve raporlama faaliyetlerini modellemesini 
gerektirir (bk. Şekil 6.1). Birçok ülke SKA’lar ve Sendai göstergeleri gibi bazı çabalara katılma girişimlerine 
rağmen, tüm bu raporlama faaliyetlerine tam olarak dahil olacak kapasiteden ve teknik araçlardan yoksun 
olduklarını belirtmektedir. Ancak ilerlemeyi tutarlı bir şekilde takip etmek, ulusal hükûmetlerin üç küresel 
aracın birleşik amaçlarını karşılayıp karşılamadığını ve nasıl karşıladığını anlamak için kritik öneme sahiptir.

4 Amaçlar 1 (hedef 1.5), 11 ve 13, bk. SKA’lar. 
5 Özellikle 7. madde, bk. Paris Anlaşması. 
6 Özellikle 11, 13, 19, 25, 28, 31 ve 47. paragraflar, bk. Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi 2015–2030.
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Şekil 6.1: 2015 küresel araçlarında tutarlılık ve raporlama faaliyetleri

BM GÜNDEMİ 2030 – SKA’lar Paris Anlaşması 
Sendai Afet Riskini Azaltma 

Çerçevesi

Temel amaç Sürdürülebilir kalkınmaya 
yönelik küresel eylem gündemi

İklim değişikliğine küresel müdahaleyi 
konu alan anlaşma (uyum, hafifletme 
ve finans)

Afet riskinin çoklu tehlike 
yönetimine rehberlik 
edecek küresel çerçeve

İklim 
değişikliğine 
uyum - ARA 
kesişimi ve 
tutarlılığı

İklim eylemi ve ARA kesişen 
konulardır, ancak şu amaçlar 
aşağıda açıkça belirtilmiştir:

• İklim değişikliği ve etkileriyle 
mücadele için Amaç 13

• Şehirleri kapsayıcı, güvenli, 
dirençli ve sürdürülebilir 
kılmak için Amaç 11

İklim eylemi aynı zamanda diğer 
birçok hedefe ulaşılmasına da 
katkıda bulunur. 

İklim değişikliğine uyum ve 
ARA’ya açık odak: 

• Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda 
bulunmak amacıyla uyum 
kapasitenin artırılması, direncin 
güçlendirilmesi ve iklim değişikliği 
karşısındaki kırılganlığın azaltılması 
hakkındaki Madde 7.1.

• Aşırı hava olayları ve yavaş 
başlangıçlı afetler de dahil olmak 
üzere iklim değişikliğinin olumsuz 
etkileriyle ilişkili kayıp ve hasarın 
önlenmesi, en aza indirilmesi ve ele 
alınması hakkındaki Madde 8.1

İklim değişikliğine atıf: 

• İklim değişikliği 
nedeniyle daha da 
kötüleşerek sıklığında 
ve şiddetinde artış olan 
afetler, sürdürülebilir 
kalkınmaya ilişkin 
adımları önemli ölçüde 
sekteye uğratmaktadır 
(paragraf 4)

• Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 
esasları gözetilerek 
iklim değişikliğinin ele 
alınması, uyumlu bir 
şekilde azaltılması için 
bir fırsat sunmaktadır.

Hükûmetler, amaç ve 
hedeflerin uygulanmasında 
kaydedilen ilerlemeyi 
ulusal, bölgesel ve küresel 
düzeylerde izleme ve 
inceleme sorumluluğuna 
sahiptir. Bu çalışmaya 
yardımcı olmak için 
kaliteli, erişilebilir, güncel 
ve güvenilir ayrıştırılmış 
verilere dayalı göstergeler 
geliştirilmiştir (paragraf 
47-48). 

Üye devletler yerli 
halklardan, sivil 
toplumdan, özel 
sektörden ve diğer 
paydaşlardan gelen 
katkılardan yararlanarak, 
ülke öncülüğünde 
ve ülke tarafından 
yönlendirilen ulusal 
ve yerel düzeylerdeki 
ilerlemenin incelemelerini 
düzenli ve kapsayıcı bir 
şekilde yapmaya teşvik 
edilmektedir. Ulusal 
parlamentoların yanı sıra, 
diğer kurumlar da bu 
süreçleri destekleyebilir 
(paragraf 79).

Madde 3, ulusal olarak belirlenmiş 
ve zaman içinde artırılması 
gereken katkıları (ülkelerin Paris 
Anlaşması’nı uygulamak için 
yaptıkları temel taahhütleri) 
tanımlar. Başlangıçta bunlar sadece 
sera gazı azaltımı için tasarlanmıştı, 
ancak Paris Anlaşması’nda uyum 
hedefine ilişkin Madde 7’ye 
açık bir atıfla birlikte uyumu da 
içermekteler. Bu taahhütlere ilişkin 
raporlar, Madde 13 ile belirlenen 
şeffaflık çerçevesinde düzenlenir.

Buna ek olarak, Madde 7.10, her bir 
tarafı, uygun görüldüğü şekilde, 
gelişmekte olan taraf ülkeler için 
herhangi bir ek yük oluşturmadan 
önceliklerini, uygulama ve 
destek ihtiyaçlarını, planlarını ve 
eylemlerini içerebilen, periyodik 
olarak bir uyum iletişimi sunmaya 
ve güncellemeye davet eder. 

Madde 7.11’e göre; bu tür uyum 
iletişimleri, uygun görüldüğü şekilde, 
ulusal bir uyum planı da dahil 
olmak üzere diğer iletişimlerin veya 
belgelerin bir bileşeni olarak veya 
bunlarla birlikte, Madde 4, Paragraf 
2’de atıfta bulunulduğu üzere ulusal 
düzeyde belirlenmiş bir katkı ve/veya 
ulusal bir iletişim olarak sunulacak ve 
periyodik olarak güncellenecektir. 

Sendai Konferansı, BM 
Genel Kurulu’na ucu açık 
bir hükûmetlerarası çalışma 
grubunun kurulmasını 
tavsiye etti. Bu grup 
üye devletler tarafından 
belirlenen uzmanlardan 
oluşacak ve ilgili paydaşların 
katılımıyla BM Afet 
Riskini Azaltma Ofisi 
tarafından desteklenecektir. 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaç Göstergeleri 
Kurumlararası ve Uzman 
Grubu’nun çalışmaları ile 
bağlantılı olarak, çerçevenin 
uygulanmasında küresel 
ilerlemeyi ölçümlemek 
için bir dizi gösterge 
geliştirecektir.

Bk. BM, 2016.

Kaynak: OECD (2020)’den uyarlanmıştır. Metinler özgün belgelerden alınarak özet hâlinde sunulmuştur. 
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Bu üç çerçeve, iyi yönetişimin insanların afetler ve iklim değişikliği karşısındaki kırılganlığını nasıl azaltabilece-
ğine rehberlik eden ortak unsurlar barındırır. Bunlar: 

• Daha etkili olabilmek için farklı düzeylerde (küresel, bölgesel, ulusal/yerel), toplumun ve hükûmetin farklı 
sektörleriyle birlikte çalışmak.

• Toplulukların uyum kapasitelerini geliştirmek ve risk yönetişimi için hem yerel hem de bilimsel bilginin 
kullanımını teşvik etmek.

• Riskleri değerlendirmek, planlamak ve karar vermek için ayrımcı olmayan, cinsiyete duyarlı bir yaklaşım 
benimsemek; toplum katılımını sağlamak ve afetler karşısındaki en kırılgan insanlara odaklanmak.

Bu çerçeveler aynı zamanda ulusal çabaların nasıl etkili bir şekilde ölçeklendirileceği ve entegre edileceği ko-
nusunda rehberlik sağlamada ulusal yasaların, politikaların, stratejilerin ve planların önemini kolektif şekilde 
vurgular. 2030 Gündemi, taahhütlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamada “ulusal parlamentoların 
temel rolü” olduğunu ifade eder.7 Sendai Çerçevesi, “ulusal ve yerel yasa, düzenleme ve kamu politikaları çer-
çevelerinin tutarlılığını ve uygun görüldüğü şekilde daha da geliştirilmesini” destekler ve “ilgili yasal çerçeve-
lerde afet risk yönetimi kuruluşları, süreçleri ve karar verme mekanizmaları dahilinde, topluluk temsilcilerine 
açıkça belirlenmiş rol ve görevleri verme” çağrısında bulunur. 8 Benzer şekilde, Paris Anlaşması, taraflarının 

“uygun görüldüğü şekilde, uyum planlama süreçlerine ve ilgili plan, politika ve/veya katkıların geliştirilmesi ya 
da iyileştirilmesi de dahil olmak üzere eylemlerin uygulanmasına dahil olacağını” belirtir. 9 Buna ek olarak, 
UNFCCC kapsamındaki ulusal uyum planları “ilgili tüm sektörlerde ve farklı seviyelerde” uyumun entegrasyo-
nunu amaçlar10; Varşova Uluslararası Kayıp ve Hasar Mekanizması ise düzenleyici ortamların dikkate alınması 
da dahil olmak üzere kapsamlı risk yönetimi yaklaşımlarının uygulanmasını teşvik eder. 11 

Bu küresel taahhütler, 2019 yılında 33. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı’nda Cenevre Sözleşmele-
rine taraf devletler tarafından kabul edilen “Kimseyi geride bırakmayan afet yasaları ve politikaları” kararıyla 
daha da güçlendirildi. Karar, devletleri “mevcut iç afet yasalarının, politikalarının, stratejilerinin ve planlarının, 
hava ile bağlantılı afetlerin gelişen risklerine hazırlanmak ve bunları ele almak için rehberlik sağlayıp sağlama-
dığını değerlendirmeye; ARY’ye ve iklim değişikliğine entegre bir yaklaşım sunmaya; risk analizi, planlama ve 
karar vermede cinsiyete duyarlı yaklaşımları ve toplum katılımını desteklemeye” teşvik eder.12

7 Bk. BM, 2015, paragraf 45.
8 Sendai Çerçevesi, paragraf 27 (f).
9 Paris Anlaşması, madde 7.9.
10 UNFCCC Taraflar Konferansı (COP) karar 5/CP.17, paragraf 1.
11 Bk. BM İklim Değişikliği, 2017, stratejik çalışma alanı (c).
12 Bk. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, 2019, paragraf 1.
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Meksika, 2018. Ocoxaltepec kasabası orman 
yangınlarına, heyelanlara ve volkanik faaliyetlere 
eğilimli bir bölgede yer alır. 2017 yılında bölge 
depremden de etkilendi. Meksika’nın ARY yasaları, 
iklim değişikliği kurum ve politikalarıyla daha iyi 
koordinasyon ve entegrasyon mekanizmaları 
içerdiğinden “iyi uygulama” olarak tanımlandı.

© IFRC
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6.3 ÇOKLU İKLİM VE AFET 
RİSKLERİNE YÖNELİK TUTARLI 
DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVELERE 
DOĞRU YOL ALMAK 
Paris Anlaşması ve Sendai Çerçevesi devletleri farklı sektörler için iklim değişikliğine uyum ve ARA stratejileri 
konusunda uzun vadeli, kapsamlı planlar geliştirmeye davet eder. Bunların her ikisi de ulusal makamların 
iklimle bağlantılı afetlere karşı direnci artırmaları için önemli yollardır, ayrıca bir araya geldiklerinde cesaret 
verici olan alanlar da vardır. Bununla birlikte bu planlama faaliyetlerinin farklı başlangıç noktaları ve metodo-
lojileri de görmezden gelinmemelidir. 

6.3.1 Ulusal uyum planları 
2010 yılında UNFCCC Taraflar Konferansının 16. oturumunda (COP 16) Kankun Uyum Çerçevesi13 kapsamın-
da başlatılan ulusal uyum planlama süreci, hükûmetlere kalkınma ve risk yönetimi ile ilgili ulusal stratejilerle 
uyum planlarını benimsemeleri ve yaygınlaştırmaları için çağrıda bulunur. Bu sürecin yasal dayanakları, her 
bir tarafı (ulusal uyum planlarının geliştirilmesi veya iyileştirilmesi de dahil olmak üzere) uyum planlaması ve 
uygulama eylemlerine uygun şekilde dahil olma konusunda bağlayıcı kılan Paris Anlaşması’nın 2015 yılında 
kabul edilmesiyle güçlendirilmiş durumdadır.14 

Ulusal uyum planlarında uyum ve ARA’ya yönelik entegre bir yaklaşım benimsemenin faydaları konusunda 
artan bir farkındalık sözkonusudur. Planlama ve uygulamadan ilerlemeyi izleme ve değerlendirmeye kadar, 
ulusal uyum planı süreci boyunca ARY önceliklerini ele almak için birçok giriş noktası vardır. Nasıl ve ne 
sıklıkla yapıldıkları ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, şimdiye kadar 20 ulusal uyum planının çoğu 
UNFCCC referansına sunuldu ve ARY’e entegre edildi (UNFCCC, tarihsiz). Bu rapor için gerçekleştirilen ve NAP 
Küresel Ağından elde edilen bulgularla desteklenen ulusal uyum planı süreçlerinin karşılaştırmalı incelemesi, 
bu entegrasyonun çeşitli şekiller aldığını ortaya koyar niteliktedir: 

• Ulusal uyum planına tamamlayıcı bir politika olarak bir ülkenin ARA stratejisine atıfta bulunulması (örne-
ğin Şili, Kolombiya ve Paraguay)

• ARA ve uyumun tek bir entegre stratejide bir araya getirilmesi (örn. Tonga’daki Joint NAP15 ve Kiribati’deki 
Joint Implementation Plan on Climate Change and Disaster Risk Management) 

13 Bk. UNFCCC, 2010, Karar 1/CP.16.
14 2015 ve 2018 arasında, ulusal uyum planlarının formüle edilmesi ve uygulanması sürecini başlattığını bildiren ülkelerin sayısında % 45’lik bir 
artış olmuştur (UNFCCC-LDC Expert Group, 2018, s.12). Ulusal uyum planları Paris Anlaşması kapsamındaki diğer süreçlere (örneğin ulusal olarak 
belirlenen katkılara ve uyum iletişimlerine) katkıda bulunur. Ulusal olarak belirlenen katkılar ve ulusal uyum planları tamamlayıcı ve güçlendirici 
olabilir. Ulusal olarak belirlenen katkılar ülkelerin uyum hedeflerini, amaçlarını, önceliklerini ve eylemlerini uluslararası toplumla paylaşmalarına olanak 
tanır; ulusal uyum planları ise bunların başarılmasını kolaylaştırır (NAP Global Network, 2017). Ulusal olarak belirlenen katkılarını sunan ülkelerin 
yaklaşık %75’i uyum ile ilgili eylemleri dahil etmeyi seçti (bk. UNFCCC-LDC Expert Group, 2018, s. 26; AdaptationCommunity.net). 
15 Bu rapor yazıldığı sırada, Tonga’nın 2018–2028 İklim Değişikliği ve Afet Risk Yönetimi üzerine Ortak Ulusal Eylem Planı (JNAP2) henüz UNFCCC 
NAP Central’a resmî olarak sunulmamıştı. 
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• ARA’nın bir ulusal uyum planında ayrı bir sektör veya öncelik olarak sunulması (örneğin Brezilya, Etiyopya 
ve Madagaskar16) 

• ARA’nın üstü kapalı veya açık bir şekilde bir ulusal uyum planındaki öncelikli sektörlerde kesişen bir tema 
olarak sunulması veya entegre edilmesi (örneğin Fiji, Grenada, Kenya ve Peru17)

• ARA’nın hem bağımsız bir sektör hem de öncelikli ve kesişen bir tema olarak sunulması (örneğin Saint Lucia).

Bazı durumlarda, iklim değişikliğine uyum-ARA entegrasyonunu desteklemede yasa ve politikanın rolüne açık atıf-
larda bulunulur. Brezilya’nın ulusal uyum planı (Çevre Bakanlığı, Brezilya, 2016), “afet risklerinin azaltılmasını doğ-
rudan desteklerken, aynı zamanda iklim değişikliğine uyumu büyütmek” için bir ölçü olarak Ulusal Sivil Koruma ve 
Savunma Politikası’nın tam olarak uygulanmasını teşvik eder. Benzer şekilde, 104 iklim değişikliğine uyum ve ARA 
eylemine öncelik veren Kiribati Joint Implementation Plan (Kiribati Hükûmeti, 2019), “iklim değişikliğine uyum ile 
afet riski yönetim programları ve mevzuat arasındaki koordinasyonu geliştirmeyi” tavsiye eder. 

6.3.2 Ulusal ARA stratejileri (Hedef E)
Sendai Çerçevesi’nin E Hedefi, hükûmetlerin “2020’ye kadar ulusal ve yerel afet riskini azaltma stratejilerine 
sahip ülkelerin sayısını önemli ölçüde artırma” taahhüdü vermesini teşvik eder. İki hedef göstergeden birine 
göre (E-1), ARA stratejileri “Sendai Çerçevesi ile uyumlu” olmalıdır.18 Aynı zamanda, ARA stratejilerinin “sürdü-
rülebilir kalkınma, yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim değişikliği (özellikle SKA’lar ve Paris Anlaşması) gibi 
ARA’ya ilişkin politika tutarlılığını teşvik etmesi” gerektiğini de bir kriter olarak içerir. 19

Çok sayıda devlet 2015 ile 2019 yılları arasında politika tutarlılığı kriteri için artan ortalama bir puanla Sendai 
izleme platformu (UNDRR, tarihsiz) aracılığıyla Hedef E-1’e yönelik ilerlemelerini bildirdi ancak hâlihazırda 
yalnızca 14 ülke bu kriteri “tam olarak uyguladığını” rapor etti (Şili, Kosta Rika, Japonya, Kırgızistan, Hindistan, 
Nepal, Malawi, Meksika, Peru, Katar, Tacikistan, Tayland, Birleşik Krallık ve Özbekistan).

İyi uygulamalara örnek verecek olursak; 2015–2018 Şili Ulusal Stratejik Planı (İçişleri ve Kamu Güvenliği Ba-
kanlığı, 2016) özellikle altyapı ve beşeri yerleşimler açısından iklim değişikliğine uyum perspektiflerini dikkate 
alan entegre ARA müdahaleleri ve iklim değişikliği modellerini dikkate alan risk faktörlerini belirlemeye yöne-
lik metodoloji geliştirilmesi için çağrıda bulunuyor. Malawi Ulusal Direnç Stratejisi (2018–2030) (Malawi Hükû-
meti, 2018) kuraklık, sel ve gıda güvensizliğinin birleşik risklerini sistematik bir şekilde ele alıyor, böylece ikli-
me dirençli kalkınma kavramına dayalı entegre önlemler planlıyor (örneğin iklime duyarlı tarım uygulamaları). 

6.3.3 Ulusal planlama ve stratejik süreçlerle ilgili 
temel bulgular
Ulusal uyum planları ve ulusal ARA stratejileri ile ilgili deneyimler, iklim değişikliğine uyum ve ARA arasında 
entegre bir yaklaşıma yönelik ilerlemeler kaydedildiğini gösteriyor. Bununla birlikte, her iki süreçle ilgili de-
vam eden bazı endişeler sözkonusu. 

16 Madagaskar ulusal uyum planı, resmî olarak UNFCCC NAP Central’a sunulmamıştır. 
17 Bk. NAP Global Network (2020). Bu rapor yazıldığı sırada, Peru’nun ulusal uyum planı hükümet organları tarafından onaylanıp sunulmak üzereydi. 
18 Aynı göstergeler SKA 1, 11 ve 13’ün afetle ilgili küresel hedeflerinin ölçülmesinde de kullanılmaktadır (BM İstatistik Komisyonu, 2017). 
19 Değerlendirme için kilit unsur E-1 a #9, bk. UNISDR (UNDRR), 2017, s. 116. 
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Birincisi; sadece bir stratejinin benimsenmesi, özellikle yerel düzeyde mutlaka eylemle sonuçlanmaz (UNISDR, 
2017). Ulusal stratejilerdeki odak noktasının müdahaleden riske dönüştüğü birçok Afrika ülkesinde, kurum-
sal kırılganlıklar ve siyasallaşma gibi faktörlere bağlı olarak uygulama oranı çok düşük kalıyor (yalnızca %5’i 
ulusal stratejilerini uygulama yolunda ilerliyor, bk. Afrika Birliği, 2020). Ulusal uyum planlarının hedefleri ile 
devletlerin bunları uygulama (ve raporlama) kapasitesi arasında da önemli tutarsızlıklar belirlenmiş durumda 
(UNFCCC, 2018). 

Bu aynı zamanda, gerekli teknik ve finansal kaynakların net bir şekilde anlaşılmasını sağlayan planlama sü-
reçlerinin önemini vurguluyor. Finansal ihtiyaçlara ilişkin bilgiler ile herhangi bir sektörel uyum eyleminin uy-
gulanması için tahmini bütçeyi içeren Burkina Faso NAP (Çevre ve Balıkçılık Kaynakları Bakanlığı, 2015) bu an-
lamda iyi uygulama olarak tanımlanıyor (UNFCCC-LDC Expert Group, 2018). Son olarak; planlama araçlarının 
nihai değeri etkili eylemi teşvik etme kapasitelerinde yattığı için, kurumsal rol ve sorumlulukların belirlenmesi 
ve tahsis edilmesi de dahil olmak üzere, açık yasama yetkilerine duyulan ihtiyaç çok önemli görünüyor. (bk. 
IFRC, 2019b; IFRC ve UNDP, 2015b; UNDP, 2019). Bu noktalar, Kutu 6.1 ve 6.2’de detaylı olarak inceleniyor. 

Şekil 6.2 Yasal çerçeveler ve politika çerçeveleri ne kadar entegre?
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KUTU 6.1: İKLİM PERSPEKTİFLERİ İLE ARY YASALARINA NİTELİKSEL 
VE NİCELİKSEL BİR BAKIŞ

IFRC Afet Hukuku Programı, bu raporda ele alınan konular da dahil olmak üzere, afet hukuku alanında Ulusal 
Dernekleri ve devletleri destekliyor. Bu destek temel olarak teknik yardım, kapasite geliştirme, savunuculuk, 
araç, model ve kılavuzların oluşturulması aracılığıyla; ayrıca ülkeler arasında deneyimlerin, tekniklerin ve en 
iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik araştırma ve teşvik yoluyla gerçekleşiyor. 20

Bu faaliyetlerin bir parçası olarak, ARY’i ele alan yerel yasalar hakkında 2019 yılında yapılan küresel bir IFRC 
anketi, analiz edilen 104 ARY ulusal yasasının yalnızca %16’sının iklim değişikliğine uyumla bağlantılı unsurları 
içerdiğini gösteriyor.21 Bu mevzuat örnekleri genellikle belirli bir ARA bileşeniyle bağlantılı olarak bir iklim 
perspektifi sunuyor; çoğu durumda hükümleri ARA tanımlarına, belirli önlem ve faaliyetlere yönelik ayrıntılı 
ve kapsamlı referanslar içeriyor. Tüm bu mevzuatlar 2009 yılı sonrasında benimsendi ve çoğu (vakaların 
%69’u) Latin Amerika veya Doğu Asya ülkeleri tarafından kabul edildi. 

Analiz edilen ARY yasalarının çoğu, iklim değişikliğine uyumla ilk bağlantıyı ön tanımlar bölümü aracılığıyla 
kuruyor (Angola, Bolivya, Kolombiya, Meksika, Filipinler, Vanuatu). Daha sonra, sivil savunma ve afet yönetimine 
ilişkin ulusal politikaları iklim değişikliği de dahil olmak üzere diğer ulusal önceliklere entegre etme ihtiyacı, 
genellikle yasal bir görev olarak kapsama ekleniyor (Brezilya, Madagaskar, Meksika, Peru, Filipinler, Vietnam). 
Diğer durumlarda, afet yönetimine yönelik özel düzenleme ve önlemler, yerel düzey de dahil olmak üzere 
iklim değişikliğine uyum gibi tehlike riski önleme programları ile işbirliğini güçlendirmek için formüle ediliyor 
(Kamboçya, Kolombiya, Myanmar). 

Bazı araçlarda, üst düzey hükûmet yetkilileri ve/veya bölgesel yönetimler, uygulama faaliyetlerini uyumlu hâle 
getirme ve iklim değişikliğine uyum-ARA koordinasyonunu, politikalarını ve planlarını teşvik etme görevinde 
resmen yetkili oluyor (Kolombiya, Honduras, Filipinler, Vanuatu, Vietnam). Benzer şekilde, iklim değişikliğine 
uyum yeterliliğine sahip özel danışma organları oluşturuluyor ve/veya ARA ulusal komitelerinin veya 
yetkililerinin çalışmalarını desteklemekle görevlendiriliyor (Bolivya, Filipinler). Diğer ARY yasaları, sektörlerarası 
bilgileri pekiştiriyor ve beklenmedik iklim durumlarıyla başa çıkmak için özel önlemler uyguluyor (Meksika, 
Filipinler, Seyşeller, Vanuatu) veya ARY ve iklim değişikliğine uyuma ilişkin herhangi bir tematik konuyla ilgili 
finansal araçlar arasındaki tamamlayıcılığı destekliyor (Bolivya). Kamboçya Afet Yönetimi Kanunu (2015), iklim 
değişikliğine uyum ve ARA’ya katılım için bireysel yükümlülüklerin uygulanmasını sağlıyor; bunu yalnızca 
yasaya uyarak değil, aynı zamanda “yetkili makamların düzenlemelerine ve yönlendirmelerine” riayet ederek 
ve “afete neden olabilecek herhangi bir risk durumunu yetkili makamlara derhal bildirerek” yapıyor. 

20 Bk. IFRC, tarihsiz.
21 IFRC (2019) ARA Hukuk Endeksi Veritabanı (White & Case LLP ve diğer akademik ortaklar ile işbirliği içinde geliştirilmiştir). Çoğu ülkede ARY 
etkileşimi ile ilgili yasa ve politikalar aynı düzenleyici sistemin bir parçası olsa da, bu kutu bağlayıcı yasal araçların içeriğine odaklanmaktadır. 
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KUTU 6.2: UYUM ODAKLI İKLİM YASA VE POLİTİKALARINA 
NİTELİKSEL VE NİCELİKSEL BİR BAKIŞ

London School of Economics’teki Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü, küresel olarak 
iklim değişikliği yasa ve politikalarını derleyip analiz ediyor (GRI, tarihsiz). Veri seti, iklim değişikliğine uyum ve 
ARY çerçeveleri arasında yakın ve büyüyen bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Küresel olarak, iklim değişikliğine 
uyumu ele alan yasa ve politikalara sahip 171 ülkeden 102’si, iklim değişikliği yasa ve politikalarında ARA/ARY 
ve uyuma ortak atıfta bulunuyor. Bunlar, “çerçeve” yasa ve politikalarını (kapsayıcı, sektörlerarası yasa veya 
politikalar, örneğin Kenya İklim Değişikliği Yasası [Kenya Cumhuriyeti, 2016] veya Filipinler İklim Değişikliği 
Yasası [Filipinler Cumhuriyeti, 2008] ve “sektörel” olanları kapsıyor. 102 ülkenin yarısından biraz fazlası (54) 
yasama organları tarafından kabul edilen iklim yasalarında ARY’den bahsederken, geri kalan 48 ülke yürütme 
politika ve planlarında ARY’den söz ediyor. 

Grantham Araştırma Enstitüsünün (Nachmany ve Byrnes, 2019) iklim değişikliğine uyum yasa ve politikaları 
üzerine gerçekleştirdiği küresel inceleme, 100 ülkedeki çerçeve yasalarını analiz etti. Analiz, yasa ve politikaların 
müdahalede bulunduğu fiziksel tehlikelerin haritasını çıkardı. Bunlara şunlar dahildi: Sel ve kuraklık (analiz 
edilen ülkelerin yaklaşık % 80’i), fırtınalar (%61), orman yangınları, sıcak hava dalgaları, heyelanlar veya 
çamur kaymaları gibi aşırı hava olayları (analiz edilen ülkelerin yaklaşık yarısı). Bu risklerin kabul edilmesi, 
hem önleyici planlamada hem de müdahale stratejilerinin planlanmasında ve önceliklendirilmesinde de 
rol oynayabilir. Bununla birlikte, sele eğilimli 33 ülkedeki sel riski yönetim yasalarının daha ayrıntılı analizi 
(Mehryar ve Surminski, 2020) ağırlıklı olarak müdahale ve kurtarma stratejilerine odaklanıldığını, risk azaltma 
stratejileri ile proaktif sel riski yönetişim yaklaşımlarına yönelik anlayışın eksik olduğunu gösteriyor. 

Küresel araçlarla bağlantıya gelince; iklim değişikliğine uyum ve ARY yaklaşımları arasında kurumsal bir 
kopukluk var gibi görünüyor. Grantham Araştırma Enstitüsünün küresel incelemesinde analiz edilen 100 
ülkenin üçte ikisindeki yasa ve politikalar UNFCCC ve Paris Anlaşması’na atıfta bulunurken, yalnızca yedisi 
Sendai Çerçevesi’nden açıkça bahsediyor. “Doğru” tek bir yaklaşım olmasa da, iki gündemi birbirine yaklaştırıp 
birleştirecek sinerjiyi bulmak mümkün. 
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Dominika, 2017. Layou köyü, 2017’deki Maria 
Kasırgası yüzünden ciddi bir yıkım yaşadı. 
Dominika kasırganın ardından çevresel 
iyileşme, afet yönetimi ve iklim direnci 
üzerinde uzun vadeli etkiye sahip olacak 
şekilde tasarlanmış önemli kararlar aldı.

© IFRC
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KUTU 6.3 / VAKA ÇALIŞMASI  
DOMINIKA MİLLETLER TOPLULUĞU’NDA İKLİME DUYARLI 
POLİTİKALARIN OLUŞTURULMASI 

İklim değişikliği ile afet riski arasındaki bağlantı, Karayipler’in gelişmekte olan küçük ada devletleri için fazlasıyla 
hissedilir hâle geldi. Bölgenin afetler açısından yüksek risk içeren profiline (tropikal fırtınalarda rüzgar 
hızının artmasına yol açan) okyanus sıcaklıklarındaki artışın yanı sıra, Atlantik/Karayip Denizi’ni etkileyen yıllık 
kasırgaların sıklık ve şiddetindeki artış da eklenmiş durumda (bk. Bölüm 2).

Karayipler’de en çok etkilenen küçük ada devletleri arasında yer alan Dominika Milletler Topluluğu, yasalar 
ve yönetişim yoluyla direnci artırma hedefinde hızla küresel bir standart hâline geliyor. Ada, 2017 yılında, 
Atlantik’in hiperaktif kasırga sezonunda Karayipler’i arka arkaya vuran 10 kasırgadan biri olan Kategori 
5 Maria Kasırgası yüzünden yerle bir oldu (ACAPS, 2018). Bu afet Dominika hükûmetinin, ekonomisinin ve 
toplumunun her yönünü baskı altına aldı, tüm topluluklar üzerinde tahribat yarattı, işletmeleri ve sosyal 
hizmetleri aylarca felce uğrattı. Diğer taraftan iklim değişikliğine uyuma ve risk direncini artırmaya yönelik 
entegre hedef ile ülkeye altyapı geliştirme ve düzenleme sistemlerini iyileştirmek için eşsiz bir fırsat sağladı.

Dominika kasırganın ardından çevresel iyileşme, afet yönetimi ve iklim direnci üzerinde uzun vadeli etkiye 
sahip olacak şekilde tasarlanmış önemli kararlar aldı. Bu kararlar yardım paketlerine tohum ve fide eklemekten 
(ve böylece çevresel restorasyonu ve gıda güvenliğini desteklemekten) bir İklim Direnci Yürütme Ajansı22 ve 
bir Ulusal Direnç Geliştirme Stratejisi oluşturmaya kadar uzanıyordu (Dominika Milletler Topluluğu, 2018). 
Bu strateji, 2020’de benimsenen İklim Direnci ve İyileşme Planı’nın direncin üç önemli ayağını yansıtması 
gerektiğinin kabul görmesini sağladı (Dominika Milletler Topluluğu, 2020): 1) iklime dirençli sistemler, 2) 
ihtiyatlı ARY sistemleri ve 3) etkili afet müdahalesi ve iyileştirme. Bu girişimler, küçük ada ekonomisinde iklime 
duyarlı ARY politikası oluşturma olanaklarını genişletiyor.

İklim Direnci Yürütme Ajansının görevi şu şekilde tanımlanıyor: “Kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil 
toplumun gelecekteki afetleri yönetmek ve afetlerin ardından hızlıca iyileşme sağlamak için daha donanımlı 
hâle gelmesine yardımcı olmak.” Ajans, “Dominika’nın iklimle bağlantılı afetlerden hızlı ve uygun maliyetli 
bir şekilde kurtarılmasını” teşvik etmeyi amaçlayan yasal bir araç olan 2018 İklim Direnci Yasası (Dominika 
Milletler Topluluğu, 2018) aracılığıyla kuruldu. Ajans, iklim direncini Dominika’nın altyapı geliştirme planlarına, 
sermaye projelerine, yeniden yapılanma faaliyetlerine, hükûmetin plan ve politikalarına entegre etmek için 
yasal yetkiye sahip. Aynı zamanda aileler, işletmeler ve sivil toplum arasında aşırı hava olayları karşısındaki 
direnci artıran bilgi, uygulama ve tutumlar oluşturmak için tasarlanmış kapsamlı topluluk etkinlikleri de 
düzenliyor. 

Bu araştırma Dominika gibi adaların direnç yolculuklarını kapsamlı yasa ve düzenlemelerin temelleri üzerine 
inşa edebilmeleri için ulusal afet yasalarının iyileştirilmesini değerlendirme ve savunma şeklimize bakarak, 
iklim değişikliğine uyum ölçütlerinin entegrasyonunu test ediyor. 

22 Bk. Climate Resilience Execution Agency
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KUTU 6.4 / VAKA ÇALIŞMASI  
FİLİPİNLER’DE DAHA UYUMLU POLİTİKA VE KURUMLAR 
OLUŞTURMAK

Filipinler doğal tehlikelerden en çok etkilenen ilk beş ülke arasında yer alıyor. 2019’da diğer tüm ülkelerden 
daha fazla afetten etkilendi. 2000 ile 2019 yılları arasında gerçekleşen iklim ve hava ile bağlantılı afetlerden 
en çok etkilenen dördüncü ülkeydi (bk. Bölüm 3). Pek çok topluluk deniz ve nehir kollarının yakınında ikamet 
ediyor çünkü günlük geçim kaynakları bunlara bağlı. Ülke ayrıca, büyük ölçüde Ulusal Başkent Bölgesi’ne 
doğru ilerleyen yüksek düzeyde kentsel göç yaşıyor; bu göç hareketi yüksek sel riski bulunan, çok sayıda 
gayriresmî yerleşime ev sahipliği yapan ve yüksek nüfuslu bir şehir ağı olan Metro Manila’da yoğunlaşıyor.

Filipinler’in daha önce yaşadığı iklimle bağlantılı sık ve şiddetli afetler nedeniyle, iklim değişikliğine uyum 
ve ARA için nispeten gelişmiş bir yasal çerçeve oluşturuldu. Sırasıyla İklim Değişikliği Yasası (Filipinler 
Cumhuriyeti, 2008) ve Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Yasası (Filipinler Cumhuriyeti, 2010), her bir politika 
alanı için kaynakları ve sorumlulukları belirleyen temel yasal belgeler olarak öne çıkıyor.23 

Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Yasası, ARA-iklim değişikliğine uyum entegrasyonuna ilişkin politikayı sisteme 
bağlıyor; her iki yasa da her alanın bütçelendirilmesini sağlıyor. Bu noktada yerel fonların yasal olarak zorunlu 
%5’lik tahsisi ve ARA için özel bir ulusal fon (yasanın 21. ve 22. maddeleri) sözkonusuyken; İklim Değişikliği 
Yasası’nda 2012 yılında yapılan değişiklikle Halkın Yaşam Fonu (People’s Survival Fund) oluşturuldu (Filipinler 
Cumhuriyeti, 2011). Bu, uygun iklim değişikliğine uyum projeleri için havuzlanmış bir fon; bu projelerin 
bazıları ARA’dan da yararlanıyor. Ancak buradaki zorluk, bu yasal normları uygulayacak çok çeşitli faaliyetlerin 
entegre şekilde planlanıp izlenmesinde ortaya çıkıyor. 

İklim değişikliği tarafında; Filipinler, Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Planı’nı (İklim Değişikliği Komisyonu, 
tarihsiz) (ulusal uyum planı ve Paris Anlaşması uyarınca belirlenen katkıları kapsayacak şekilde) güncelliyor. 
Ayrıca 2019 yılında bir Ulusal İklim Risk Yönetim Çerçevesi benimsedi (İklim Değişikliği Komisyonu, 2019). 
Yeni çerçeve, iklimle bağlantılı olayların etkisini önlemek veya azaltmak için ileriye dönük önlemlere rehberlik 
edecek olan iklim risk yönetimine yönelik çabaları (buna iklim riskinin bilime dayalı bir ölçümü de dahil) 
uyumlu hâle getirmeyi amaçlıyor. Çerçeve, altta yatan risk faktörlerini ele alan ARY süreçlerine benzer bir dizi 
eylem olan “iklim risk yönetimi eylem formülasyonunu” kullanıyor. 

24 Sayılı Başkanlık Kararnamesi ile 2017’de İklim Değişikliğine Uyum, Hafifletme ve Afet Riskini Azaltma 
üzerine bir Kabine Grubu oluşturuldu (Climate Change Service, 2018; Filipinler Devlet Başkanı, 2017). Bu 
grup tüm ARA, iklim değişikliğine uyum, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını entegre etme 
konusunda devlet kurumları arasındaki koordinasyonu iyileştirmeyi amaçlıyor. Bunu, 2022 yılına kadar belirli 
kıyısal ve kentsel alanlarda iklime ve afete dirençli topluluklar görmeyi amaçlayan bir yol haritası eşliğinde 
yapmayı planlıyor. 

23 2019’da Filipinler afet risk endeksi puanı dünyada dokuzuncu sıraya indirildi: Bu, ARA iklim değişikliğine uyum yasal çerçevesi devreye girmeden 
mümkün olamazdı. 
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6.4 ENTEGRE DÜZENLEYİCİ 
YAKLAŞIMLAR ARACILIĞIYLA YEREL 
AKTÖRLERİ VE TOPLULUKLARI 
KAPSAMA DAHİL ETMEK

Afet ve iklim risklerini etkili bir şekilde azaltmak için topluluklar ile hükûmetin farklı düzey ve sektörleri arasın-
da işbirliğine ihtiyaç vardır. Sendai Çerçevesi’nde belirtildiği24 ve hukuk/politika reform süreçlerini destekle-
yen ilgili IFRC araçları tarafından hâlihazırda tavsiye edildiği gibi (IFRC ve UNDP, 2015a; IFRC ve UNDP, 2015b), 

“yerel risk yönetişimi” yerel ortakların ve toplulukların etkin katılımını (ve onlara destek olmayı) gerektirir. ARY 
ve iklim değişikliği yasalarının “kişi başına yüksek gelirlerle desteklenmesine gerek kalmadan” uygulanması 
için elverişli bir ortam yaratmaya odaklanmanın kritik öneme sahip olduğu görülmüş durumdadır (Sattert-
hwaite, 2011). Bu aynı zamanda ARY, kalkınma, iklim değişikliği yasa ve politikalarının ortak şekilde uygulan-
ması için aşağıdan yukarıya bir talep yaratabilir. 

Bunun bir örneği, iklim/afet ile bağlantılı sözkonusu mevzuat kapsamında yerel makamların ve vatandaşların 
ilgili hak ve görevlerine ilişkin farkındalığın ve anlayışın artmasını destekleyen IFRC Haklarınızı, Rollerinizi ve 
Sorumluluklarınızı Tanıyın Projesi’nde bulunabilir. Bu, rollerin daha bilinçli bir şekilde yerine getirilmesine, ka-
rar verme sürecinde anlamlı bir katılıma ve daha güçlü bir uygulamaya olanak tanır (bk. örneğin, IFRC, 2020b). 
Bir başka güzel örnek ise AB eş finansmanlı İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Proje-
si’nin bir parçası olarak, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve iklim değişikliğinin 
neden olduğu afetlerin (yerel yöneticiler de dahil olmak üzere) toplumun tüm kesimleri için etkilerini ele alan 
bir dizi eğitim ve bilinçlendirme faaliyetidir (iklimIN, tarihsiz).

Küresel anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasına yönelik çabalar ve bunlara karşılık gelen ulusal çerçe-
veler, yerel ve topluluk düzeyindeki bazı girişimlerde de görülüyor. STK’ların ve küresel ittifakların desteğiyle, 
toplulukların şimdi ve gelecekte karşı karşıya kaldıkları ve kalacakları riskleri değerlendirmek için iklim ve hava 
durumu bilgilerini kullanmalarına yardımcı olmak için çabalar gösteriliyor. STK’lar bilimden yararlanmaya, po-
litika yapıcıları biliminsanları ve uygulayıcılarla buluşturmaya ve sahadaki siloları kırmanın yollarını bulmaya 
yardımcı olabilir.

Risk altındaki toplulukların karar alma sürecine aktif ve anlamlı katılımını sağlamada hukuk da kilit bir rol 
oynayabilir. Yerel kuruluşların, hanelerin ve bireylerin risk yönetiminde oynadıkları kritik rolü kabul eden Viet-
nam’ın 2013 Doğal Afetleri Önleme ve Kontrol Yasası buna iyi bir örnektir. Bu yasa topluluk düzeyinde “Halk 
Komiteleri” kurar ve yerel sosyoekonomik kalkınma planlarına entegre edilen yerel afet önleme ve kontrol 
planları geliştirmeye yardımcı olmak için topluluklara açık hükümler getirir. Bir başka güzel örnek ise yerel 
makamların çevre politikası ile ilgili herhangi bir konuda Yeni Zelanda’nın yerli (Maori) topluluğundan yorum 
almasını ve bu yorumları değerlendirmesini gerektiren Yeni Zelanda’nın Kaynak Yönetim Yasası’dır. Ayrıca bu 
istişarenin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair belirli ayrıntılar da sağlar.

24 Sendai Çerçevesi, paragraf 27 (f).
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Samoa’da 2017-2020 Ulusal Afet Yönetim Planı (Samoa Hükûmeti, 2017), ARY kurum ve süreçlerinde toplu-
luk temsilcilerine açık roller atanmasını sağlamak için Hukuk ve Adalet sektörünü görevlendirir. Yasa, politika 
ve planların geliştirilmesinde kapsamlı halk ve toplum istişareleri “kadınları, çocukları, gençleri, engelli kişileri, 
yoksulları, yerli halkları, gönüllüleri, uygulayıcıları ve yaşlıları” anlamlı bir şekilde kapsama dahil etmelidir. Aynı 
araç toplum düzeyinde afet azaltma ve hazırlık program ve faaliyetleri ile farklı tehditler karşısında köydeki 
farklı müdahale ekiplerini koordine etmekten sorumlu olan “Köy Afet ve İklim Komiteleri” kurar. Afet yönetimi 
faaliyetlerini uygularken köy konseylerini ve kuruluşlarını desteklemek, izlemek ve onlarla bağlantı kurmak 
Kadın, Toplum ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı’nın görevidir.

Nepal, 2017. Gururlu büyükanne Hira Gurung, ücra 
bir yamaç topluluğunda yaşıyor. Nepal’de belediye 
liderleri risk yönetişim çerçevelerini değerlendirmek 
ve yerel düzeyde iklime duyarlı ARA’yı uygulamak için 
topluluklarla birlikte çalışmaya teşvik ediliyor.

© Marko Kokic / Kanada Kızılhaçı 
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KUTU 6.5 / VAKA ÇALIŞMASI  
NEPAL’DE YEREL RİSK YÖNETİŞİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Nepal’in 2015 Anayasası, merkezden yerel yönetişime büyük bir güç değişiminin yol haritasını belirledi. Bir 
sonraki ulusal mevzuat (2017 Yerel Yönetimler Yasası ve 2017 Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Yasası) yeni 
kurulan 753 belediyenin ARY’nin tüm sorumluluğunu almasını; eğitim, sağlık, ulaşım, sulama ve tarım gibi 
birçok yeni sektörel rol ve işlevi üstlenmesini öngördü. Ülkenin dört bir yanındaki topluluklar ve belediye 
yetkilileri bu kritik sektörlerle ilgili daha fazla karar alma gücüne sahip olma fırsatını memnuniyetle karşılarken, 
pek çoğu işleyen bir yönetişim sisteminin nasıl sağlanacağı da dahil olmak üzere, bu büyüyen ve karmaşık 
görevlerin altından kalmayacağını hissetti. 

Risk azaltımı ve yönetimi konusunda topluluk düzeyinde köklü bir deneyime sahip olan Nepal Kızılhaç 
Derneği, yerel karar vericilerin ve toplulukların iklime duyarlı ARA’nın yerel düzeyde ademi merkeziyetçi bir 
hâle getirilmesi ve yaygınlaştırılmasında daha sistematik ve koordineli bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı 
olacak bir süreç başlattı. Belediye yetkilileri, federal yetkililer, topluluk liderleri ve kalkınma ortakları ile yakın 
istişare içinde, Belediye Risk Yönetimi Değerlendirme Aracı geliştirildi. Bu araç belediyelerin riske dayalı 
yönetmelik, politika ve sistemlerini desteklemek için kullanımı kolay bir kontrol listesi ve öz değerlendirme 
çerçevesi sağlıyor. Araç dikkate alınması gereken altı tematik alana değiniyor: 1) yasal çerçeve ve politika 
çerçevesi, 2) kurumsal ve organizasyonel yapı, 3) planlama, bütçeleme ve izleme, 4) koordinasyon ve ortaklık, 
5) kaynaklar ve kapasiteler ve 6) kesişen konular (kapsayıcılığa odaklanma). Bu araç, Nepal Hükûmeti 
tarafından yürütülen son onay sürecindedir. 

Belediye liderleri mevcut risk yönetişim çerçevelerini değerlendirmek, boşlukları ve zayıflıkları belirlemek, 
kalkınma ve finansal planlama gibi farklı sektörlerde ARA ve ARY’yi yaygınlaştırma fırsatları da dahil olmak 
üzere daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulan yerleri saptamak için topluluklarla birlikte çalışmaya teşvik ediliyor. 
Değerlendirme aracının, ülke çapında yaygınlaştırılmadan önce, 2020 sonlarında belirli belediyelerde pilot 
uygulamasının yapılması bekleniyor.
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KUTU 6.6 / VAKA ÇALIŞMASI  
UGANDA’NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TASARISINDA KAPSAYICI VE 
ENTEGRE BİR RİSK YÖNETİM YAKLAŞIMI SAĞLAMAK

“Uganda’da bir iklim değişikliği yasası çıkarmak, her düzeyde etkili afet riski yönetimi için gerekli olan 
koordinasyonu, programlamayı ve kaynak tahsisini güçlendirecektir.” Uganda Kızılhaç Derneği, Topluluk 
Direnç Yöneticisi Brian Kanaahe.

Uganda sel, kuraklık ve salgın hastalık gibi tekrarlayan iklim değişikliği etkileriyle karşı karşıya kalmaya devam 
ediyor. 2013 Ulusal İklim Değişikliği Politikası, ülkenin iklim değişikliğiyle başa çıkmasına ve yeşil bir ekonomi 
inşa etmesine yardımcı olmak için oluşturuldu. Ancak hükûmetin politikayı uygulamak için uygun yasal 
araçlara ihtiyacı vardı, bu nedenle 2016 yılında bir iklim değişikliği tasarısı geliştirildi.

Uganda Kızılhaç Derneği ve Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi, Partners for Resilience konsorsiyumunun (Partners 
for Resilience, tarihsiz) desteğiyle, iklim eylemini hızlandırmak ve afet riskini azaltmak için etkili kurumsal 
düzenlemeler sağlayacak yasa tasarısına etki etmek için bir dizi faaliyette bulundu. Bu, önerilen tasarının ARA, 
ekosistem yönetimi ve restorasyon ihtiyacını nasıl karşılayacağını netleştirmek için bir fark analizi yapmayı 
içeriyordu. Analiz sonuçları 1) yasa tasarısının en kırılgan kişilerin ihtiyaçlarını ele almaya sınırlı şekilde 
odaklandığını, 2) devlet dışı aktörleri içeren (ve sonradan oluşturulan) kapsamlı bir iklim değişikliği danışma 
komitesinden yararlanılacağını, 3) iklim eyleminin uygulanması için daha fazla fona ihtiyaç olduğunu ve 4) 
uyum ve hafifletme konusunda yerli bilgilerin daha fazla dikkate alınması gerektiğini ortaya çıkardı. 

Sivil toplumun kısmen fark analizine dayalı olan tavsiyelerinin %40’ı taslak iklim değişikliği yasa tasarısında 
dikkate alındı. Mayıs 2020’de, tasarı Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Bu rapor yazılırken, Uganda 
parlamentosu tarafından incelenmeyi bekliyordu.

Uganda, 2020. Uganda sel, kuraklık ve salgın 
hastalıklar da dahil olmak üzere tekrarlayan iklim 
değişikliği etkileriyle karşı karşıya kalmaya devam 
ediyor. Uganda, 2013 Ulusal İklim Değişikliği 
Politikası’nı uygulamak için 2020’nin başlarında 
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen bir iklim 
değişikliği tasarısı geliştirdi.

© Uganda Kızılhaç Derneği
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6.5 SONUÇ VE TAVSİYELER
İnsanların kırılganlığını azaltmak ve toplulukların hava ve iklimle bağlantılı tehlikeler karşısındaki direncini 
artırmak için yasalar, politikalar ve stratejik planlamalar hayati önem taşıyor. İklim dostu yasa ve politikalar, 
önceki bölümlerde ele alınan iklim krizi eylem planının başarılı ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağla-
mak için kilit bir role sahip. Uyumlaştırılmış düzenleyici yaklaşımlar, aşırı hava olaylarının sıklık ve şiddetinde 
beklenen değişikliklerin bilgi ve analizini ulusal ve yerel ARY planlarına entegre ederek iklim riskinin etkisini 
azaltabilir. Bu yaklaşım, daha tutarlı ve sürdürülebilir iç eylemi mümkün kıldığı için karar alıcılar, uzmanlar ve 
uygulayıcılar tarafından giderek daha fazla benimseniyor (GPDRR, 2019; UN, 2019).

2015 küresel çerçeveleri birçok devletin iklim değişikliğine uyum, ARA ve sürdürülebilir kalkınma konularında iler-
lemeyi hızlandırmasına yardımcı oluyor. Ancak bunun sadece başlangıç noktası olduğunu unutmamak gerekiyor. 

Bundan sonra ne yapılması gerekiyor? 
Uluslararası taahhütleri ulusal yasa ve politikalara dönüştürmek 

• Taahhütler, sahada somut etkileri mümkün kılmak için tutarlı bir şekilde ulusal yasa ve politikalara dö-
nüştürülmeli. Bu yaklaşımı desteklemek için daha fazla çabaya ihtiyaç var. Örneğin UNFCCC COP, daha 
entegre ve spesifik önlemler alma yolunda finansmana öncelik verilmesi için faal kuruluşların finansal 
mekanizmalarına tavsiyede bulunabilir, böylelikle sektörlerarası politika planlamasını teşvik edebilir. Böl-
gesel ve küresel düzeylerde yeni eylem planları, devletlerin düzenleyici araçlar aracılığıyla Sendai Çerçe-
vesi’ni işlevsel hâle getirmek için izleyecekleri adımları belirlemelerine yardımcı olabilir.

Yasa ve politikaların iklime duyarlı olmasını, anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak

• • Ulusal ve yerel düzeylerde daha fazla çabaya ve siyasi liderliğe ihtiyaç var. Yasa ve politika çerçeveleri 
daha kurumsal ve sektörlerarası koordinasyon sağlamak için baskı oluşturmalı, iklime duyarlı olmalı, yani 
mevcut ve gelecekteki risk eğilimleri ve modelleri konusunda bilim ve uygulamaları temel almalı. Bu yasa 
ve politikaların anlaşılmasını, iyi kaynaklara dayandırılmasını, özellikle yerel düzeyde tam olarak uygulan-
masını sağlamak sürekli bir yatırım ve eylem gerektiriyor. Bütçe tahsisinden sorumlu maliye bakanlıkları 
ve kurumlar karar alma sürecinin aktif bir parçası olmak zorunda. 

Aşağıdan yukarıya bağlanmak için yerel düzeyde ademi merkeziyetçilik üzerine düşünmek

• Yerel karar alıcıları güçlendirmek, vatandaşları ve dışlanmış grupları yerel yönetimlere kapsayıcı ve şeffaf 
bir şekilde dahil etmek için yerel makamlara (bölgeler, iller, belediyeler) daha fazla görev vermek üzerine 
düşünülmeli.25

Bu tür yasa ve politika oluşturma yaklaşımları, çok yönlü iklim değişikliği sorununa çok yönlü bir yanıt sağla-
yacaktır. Devletlerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmalarına imkân tanıyacak, umut vadeden pek çok 
örnek ve yol var. Bu düzenleyici modellerin belirlenmesi, daha da yaygınlaştırılması, bunların sahada etkili 
eyleme dönüştürülmesi iklime dirençli bir gelecek için çok önemli. 

25 Bu, örneğin Talanoa Diyalog Yaklaşımı doğrultusunda yapılabilir, bk. UNFCCC, 2017. 
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Tanımlar
İklim değişikliğine uyum finansmanı: Kırılganlığı ve maruziyeti azaltmak, iklim değişikliğinin mevcut veya 
beklenen etkilerine karşı dayanıklılığı artırmak için oluşturulan fon ve finansman (BM, 1992). Araçlar iki taraflı 
ve çok taraflı hibe ve kredileri içerir (örneğin en büyüğü Yeşil İklim Fonu, Uyum Fonu ve En Az Gelişmiş Ülkeler 
Fonu olan çok taraflı iklim fonları aracılığıyla kanalize edilenler).

ARA finansmanı: “Sendai Çerçevesi’nin amaçlarını ve küresel hedeflerini insanların, işletmelerin, topluluk-
ların ve ülkelerin yaşamlarında, geçim kaynaklarında, sağlıklarında ve ekonomik, fiziksel, sosyal, kültürel ve 
çevresel varlıklarında afet riski ve kayıpların önemli ölçüde azaltılmasını sağlamak için teşvik eden faaliyetlere” 
yöneltilen finansman. 

Afet riski finansmanı: Önceden kararlaştırılmış bir planı finanse etmek için önceden kararlaştırılmış belirli 
koşullarda ödeme yapan ve potansiyel bir şoktan önce düzenlenen finansman (Dünya Bankası, 2018’den 
uyarlanmıştır). Araçlar, ideal olarak “katmanlı” bir stratejide riskleri (örneğin acil durum fonları), paylaşım 
risklerini (örneğin bölgesel havuzlar) veya transfer risklerini (örneğin sigorta) durduracak finansmanları içerir.

İnsani yardım finansmanı: Hayat kurtarmayı, acıları hafifletmeyi, afetler ve çatışmalar da dahil olmak üze-
re kriz durumunda benlik saygısını sürdürmeyi hedefleyen fon ve finansman (GHD, 2003’ten uyarlanmıştır). 
Bu finansman acil durum müdahalesine odaklanır ancak aynı zamanda kaynakları doğru yere aktarmak ve 
insani yardım müdahalelerine hazırlanmak için erken harekete yönelik fonları da içerebilir. Araçlar iki taraflı, 
çok taraflı ve birleştirilmiş fonları kapsar (Buna BM Merkezi Acil Müdahale Fonu ve IFRC’nin Afet Acil Durum 
Fonu da dahildir). 

Diğer kalkınma yardımları: Bu bağlamda, birincil görevi iklim değişikliğinin afetlere yönelik etkilerine di-
renmeyi ve/veya iyileşmeyi desteklemek olan diğer kalkınma yardımları anlamına gelir. Araçlar hibe, imtiyazlı 
kredi veya teknik/ayni destek sağlayacak iki taraflı, çok taraflı ve birleştirilmiş fonları içerir.
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GİRİŞ 

İklim değişikliğine uyum ve afet riskinin azaltılmasına (ARA) ön yatırım yapmak, manevi açıdan anlamlıdır zira 
hayat kurtarır ve acıları dindirir, ancak aynı zamanda tasarruf imkânı sağladığı için finansal olarak da mantık-
lıdır. Küresel Uyum Komisyonu, bağlama bağlı olarak 2:1 ila 10:1 arasında değişen uyum yatırımlarının fay-
da-maliyet oranlarını ortaya koyar (GCA, 2019) ve kaçınılan kayıplar, artan yenilikçilik, toplumsal ve çevresel 
faydalar için bir “üçlü temettü” sağlar (Tanner vd, 2018). 

Bu ön yatırımlar her şeyden önce, afetlerin maliyetlerinin esas olarak iklim değişikliğinin risk ve etkileriyle 
karşı karşıya olan yerel yetkililer, topluluklar, haneler ve işletmeler tarafından üstlenildiği ülke içinde yapılır. 
Bakanlık harcamaları, özel sektör yatırımları, bireysel havaleler ve çok daha fazlası da dahil olmak üzere bu 
resmî ve gayriresmî katkı ağına yönelik tek bir rakam telaffuz etmek henüz mümkün değildir.1 Bununla bir-
likte dünyanın en yoksul dört ülkesinin resmî ulusal bütçelerindeki iklim değişikliği harcamalarının analizinin 
verdiği rakam2, tek başına yıllık toplam 1,1 milyar ABD doları şeklindedir (1 milyar İsviçre frangı) (Bird vd, 
2016), ki bu da yurtiçi harcamaların ölçeğini gösterir. 

İklim değişikliğiyle bağlantılı afet riskinin yüksek olduğu birçok ülkede, bunları ele almak için mali kapasite ye-
tersizdir, dolayısıyla açık bir şekilde uluslararası desteğe ihtiyaç vardır. Ancak bu uluslararası iklim finansmanı 
yalnızca isteğe bağlı bir destek meselesi değildir: BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (UNFCCC) tüm 
ülkelerin kabul ettiği, “ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklara ve şahsi ehliyetlere” dayanan taahhütler 
vardır. Başka bir deyişle para, en zengin ve iklim değişikliği konusunda en çok sorumluluğu olan ülkelerden, 
her ikisine de en az sahip olanlara aktarılmalıdır (Pauw ve Klein, 2015; Resch vd, 2017; BM, 1992). Bu bö-
lüm, bu küresel kamu katkılarını -resmî kalkınma yardımı (RKY) olarak sayılanları- iklim değişikliğine uyum ve 
ARA’ya odaklanarak incelemektedir.

İklim finansmanı, temel bir ihtiyaç olan sera gazı azaltımı için gerekli küresel önlemlere öncelik verme eği-
limindeydi ancak bu sırada iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için gereken daha yerel önlemler 
çoğu zaman gözden kaçırıldı. İklim değişikliğine uyum ve ARA için net küresel finansmanda ciddi eksiklikler 
olduğu kabul edilen bir durumdur. İklim değişikliğine uyuma yönelik yıllık uluslararası kamu finansmanı tahmin-
leri, 28 milyar ABD doları (27 milyar İsviçre frangı)3 gibi bir üst rakam ortaya koyar (Buchner vd, 2019) ancak sadece 
gelişmekte olan 50 ülkenin (ulusal olarak belirlenen katkılarda özetlenen uyum ihtiyaçlarına dayanan) yıllık gerek-
sinimleri toplamda en az 50 milyar ABD dolarıdır (yaklaşık 50 milyar İsviçre frangı).4 COVID-19 salgınının ekonomik 

1 İklim değişikliğine uyum ile ilgili ulusal harcamaların izlenmesi ve analiz edilmesi ihtiyacı, hesap verebilirliği geliştirmenin bir ön koşulu olarak 
yaygın bir şekilde kabul görmektedir (bunun ele alınması ve teşvik edilmesi, Adaptation Financing Accountability Initiative’in temel bir amacıdır) bk. 
PIDS, 2017. 
2 Bu çalışma, iklim değişikliğiyle ilgili “bütçe dahilindeki” harcamaları dört ülke için mevcut hükümet bütçe rakamlarından analiz etti: Etiyopya, Gana, 
Tanzanya ve Uganda.
3 Bu rakamlar, İklim Politika Girişimi’nin (Buchner vd, 2019) raporlanmış mevcut fonlara dayalı olarak hesapladığı, izlemede önemli boşluklar 
olduğu kabul edilen 2017/2018 dönemi ortalamasına dayanmaktadır. Bu rakam yaklaşık olarak yorumlanır ve tartışmaya açıktır: Oxfam International 
(Carty ve Le Compte, 2018), iklim finansmanı ile ilgili resmî raporlamanın kredileri (hibe eşdeğerinde değil) nominal değerde kabul etme ve çok 
amaçlı katkıların uyumla olan ilgisini olduğundan fazla gösterme eğiliminde olduğu için büyük ölçüde şişirildiğine yönelik analizine dayanarak çok 
daha düşük bir rakam önermektedir – iki taraflı bağışçılardan sadece 5 ila 7 milyar ABD doları (yaklaşık 4,5 ila 6,3 milyar İsviçre frangı). 
4 Ulusal olarak belirlenmiş katkılar, Paris Anlaşması uyarınca hükümetlerin 2020 sonrası ulusal iklim eylem planlarıdır. 2018 Uyum Boşluğu Raporu 
(Adaptation Gap Report - UNEP, 2018) teknik maliyetlere odaklanma ve iklim değişikliği değişkenliğinin ve ekstrem senaryoların hesaba katılmamasından 
kaynaklanan “uyum açığı” gibi bir dizi nedenden dolayı maliyet tahminlerinin gerçek gereksinimlerden daha düşük olabileceğini öne sürüyor. 
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sonuçları şüphesiz bu boşluğu doldurmayı daha zor hâle getirecektir (Development Initiatives, 2020a; 2020b).5 
Yine de COVID-19 salgınının küresel şoku aynı zamanda “daha iyiyi inşa etme” hedefine yatırım yapmak ve finansal 
çözümleri çevreci, kapsayıcı ve dirençli iyileşme sürecine odaklamak için toplu bir fırsat da yaratır (Meige vd, 2020).

Bu bölüm finansmanın ne kadar olduğuna değil, nerede ve nasıl harcandığına ışık tutuyor. İlk olarak, iklim de-
ğişikliği krizi riski en fazla olan ülkelere ve toplumlara finansman sağlanması üzerine odaklanıyor. Ardından 
tüm mevcut ve potansiyel uluslararası fonların iklim değişikliğinin en kötü etkileriyle karşı karşıya kalan in-
sanları en iyi şekilde desteklemesi için “akıllı” bütünsel finansman stratejileri tasarlama sürecine yoğunlaşıyor. 

Şekil 7.1: İklim değişikliğine uyum ve ARA finansmanındaki temel rakamlar

Uyum 
gereklilikleri

Uyum 
finansmanı

ARA 
finansmanı

1,3 milyar CHF
2018’de birincil ARA projeleri için 
tahmini RKY

50 milyar CHF
Gelişmekte olan 50 ülke için 
yıllık uyum gereksinimlerinin alt 
tahmini (2020–2030 için ulusal 
olarak belirlenen katkı maliyeti 
tahminlerine göre) 

27 milyar CHF
Uyum için yıllık uluslararası 
kamu finansmanının üst tahmini 
(2017/2018 ortalamasına göre)

Kaynaklar: İklim değişikliğine uyum gereksinimleri ve finansman tahminleri, İklim Politika Girişimi (Climate Policy Initiative-CPI) tarafından belirtildiği 
ve hesaplandığı şekliyle kullanılmıştır (Buchner vd, 2019). ARA için RKY, Development Initiatives’in OECD Kalkınma Yardımı Komitesi (DAC) verilerinden 
yaptığı hesaplama baz alınarak verilmiştir.

Notlar: Rakamlar, farklı metodolojilere sahip olan ve bu nedenle doğrudan karşılaştırılamayan farklı kaynaklardan türetilmiştir. Tüm rakamlar, mevcut 
veri ve analizlerin son yılına aittir. İklim değişikliğine uyum finansmanı tahminleri, yalnızca gelişmekte olan ülkelere yönelik olanları değil, bu amaç için 
izlenen tüm küresel kamu finansmanını içerir ve hem “önemli” hem de “temel” bir iklim değişikliğine uyum hedefi olan finansmanı kapsar. ARA tahminleri 
yalnızca “temel” ARA hedefine sahip fonlar içindir. Bu rakamlar sırasıyla yaklaşık 50 milyar, 28 milyar ve 1,3 milyar ABD dolarıdır. CHF: İsviçre frangı.

5 Temmuz 2020 itibarıyla Development Initiatives tarafından yapılan mevcut veri analizi, senaryoya bağlı olarak RKY’nin hem 2020 hem de 2021’de 
düşebileceğini ve 2019’da 153 milyar ABD doları (150 milyar İsviçre frangı) seviyesinde olan rakamın 2021 yılına kadar 128 milyar ABD dolarına 
inebileceğini (125 milyar İsviçre frangı) söylemektedir. 
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7.1 FİNANSMANI KIRILGAN YERLERE 
VE İNSANLARA YÖNLENDİRMEK

7.1.1 En kırılgan yerlere öncelik vermek 
1. Mevcut durum: Finansman nereye gidiyor?

Uyuma ve risk azaltmaya yönelik uluslararası destek, iklim değişikliği ve afetlerin etkileri karşısında en kırılgan olan 
ülkeleri hedeflemeli. Bu taahhüt, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne ve Yeşil İklim Fonu (Green Climate 
Fund – GCF) ve Uyum Fonu da (Adaptation Fund –AF)6 dahil olmak üzere küresel iklim fonlarının hedeflerine dahil 
edilmiş durumda. Bununla birlikte Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi de uluslararası desteğin daha yüksek 
kırılganlık ve risk seviyesine sahip ülkelere özel ilgi göstermesinin önemini vurguluyor (BM, 2015b). 

Peki, bu hedef ve taahhütler ne kadar yerine getiriliyor – iklim ve afet riskleri karşısında en kırılgan olan ülke-
ler fiilen önceliklendiriliyor mu? Bu soruyu sormak yanıtlanmaktan daha kolay. Bunun iki nedeni var. Birincisi 
hangi ülkelerin en kırılgan olduğu konusunda bir fikir birliği bulunmuyor; ikinci olarak da paranın nereye 
gittiğine yönelik raporlamalarda boşluklar ve karmaşalar mevcut. 

İklim ve afetler karşısında kırılgan olan ülkelerin genel olarak iklim ve afetlerle bağlantılı risklere yüksek oran-
da maruz kaldığı ve bunları yönetme kapasitelerinin düşük olduğu anlaşılıyor ancak bunun nasıl ölçüleceği 
ve dolayısıyla nasıl önceliklendirileceği konusunda bir anlaşma yok. ARA için Sendai Çerçevesi, “özel dikkat 
gerektirebilecek” çok çeşitli kategorileri listeliyor (BM, 2015b).7 İklim finansmanı için, Paris Anlaşması en az 
gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini işaret ediyor (BM, 2015a, Madde 9) ancak bu geniş 
ve kapsamlı olmayan liste, finansman tahsisinde yoruma fazlaca yer bırakıyor. Örneğin, GCF kaynaklarının ya-
rısını en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri için açık bir şekilde kenara ayırıyor ancak 
Adaptasyon Fonunda böyle bir durum söz konusu değil. 

Aynı zamanda raporlama ve kayıt şekilleri de finansmanın neye/nereye gittiğine ve ne kadar para harcandığına 
dair güvenilir rakamlar elde etmeyi zorlaştırıyor. Uluslararası yardım raporlamasında iklim değişikliğine uyum 
ve ARA’ya yönelik finansmanı işaretlemek için “marker’lar” bulunuyor ancak boşluklar ve yapısal özellikler 
bazı finansal kaynaklar sayılmazken, diğerlerinin fazla sayılabileceği anlamına geliyor8 (bk. Beecher, 2016; 
Carty ve Le Compte, 2018; Peters vd, 2016).

6 Örneğin GCF, en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri de dahil olmak üzere kırılgan ülkelere özel dikkat göstererek coğrafi 
dengeyi hedeflediğini ve uyum kaynaklarının yarısını bu amaca ayırdığını belirtiyor. Uyum Fonu, en kırılgan ülkelere özel ilgi göstermeyi amaçladığını 
ifade ediyor. 
7 Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi: “Afet riski altındaki gelişmekte olan ülkeler, özellikle en az gelişmiş ülkelerin -küçük ada ülkeleri, denize 
çıkışı olmayan gelişmekte olan ülkeler, Afrika ülkeleri- yanı sıra farklı zorluklarla karşı karşıya bulunan orta gelirli ülkeler, afetlere cevap verme 
ve iyileşme kapasitelerini büyük ölçüde aştıklarından kırılganlıkları daha fazla ve risk seviyeleri daha yüksektirler ve bu sebeple özel bir dikkat 
gerektirirler. Benzer bir önem, takımada ülkelerin yanı sıra deniz kıyısı çok uzun olan ve bu sebeple belli özelliklere sahip başka afet riski altındaki 
ülkelere de gösterilmelidir” (UN, 2015a). 
8 Oxfam International (Carty ve Le Compte, 2019), iklim finansmanı ile ilgili resmî raporlamanın kredileri (hibe eşdeğerinde değil) nominal değerde 
kabul etme ve çok amaçlı katkıların uyumla olan ilgisini olduğundan fazla gösterme eğiliminde olduğu için büyük ölçüde şişirildiğini öne sürüyor. 
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Bununla birlikte, tanımlanmış ve sayılmış olsa da iklim değişikliğine uyum ve ARA finansmanı, iklim ve hava ile 
bağlantılı en yüksek risk seviyelerine ve bu risklerle başa çıkmak için en düşük kapasiteye sahip en kırılgan ül-
kelere tutarlı bir şekilde öncelik veriyor gibi görünmüyor.9 İklim değişikliğine uyum akışlarına ilişkin önceki çoklu 
analizler bu noktada hemfikir (Saunders, 2019); ayrıca yardım harcamaları analizimiz de bunu destekliyor. 

Hedef belirlemeye yönelik farklı yaklaşımlar, geniş bir destek yayılımı anlamına gelebilir ancak aynı zamanda 
bazı ülkelerin geride kaldığı anlamını da taşıyabilir. İklim değişikliğine uyumu konu alan RKY analizi karışık 
bir tablo ortaya koyuyor. Bu tablo ilk bakışta olumlu görünüyor: Tüm RKY’lere temel bir iklim değişikliğine 
uyum hedefi ile bakmak, kırılganlığa dayalı bir dağılımı akla getiriyor. Ortalama olarak, yüksek ve çok yüksek 
kırılganlığa sahip ülkeler, orta ve düşük kırılganlığa sahip ülkelere göre toplamda daha fazla finansman alıyor 
(bk. Şekil 7.2).

Şekil 7.2: İklim değişikliği karşısındaki kırılganlık seviyeleri ile iklim ve havayla bağlantılı afet riski 
seviyelerine dayalı iklim değişikliğine uyum için kategoriye göre, ülke başına ortalama RKY, 2018
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Kaynaklar: OECD DAC; ND-GAIN; INFORM Endeksi 

Notlar: Kırılganlık puanı, ND-GAIN (iklim değişikliği kırılganlığı) ve INFORM’un (afet riski) puanları birleştirilerek hesaplanmıştır. INFORM puanı, kırılganlık 
ve başa çıkma kapasitesi puanlarıyla birlikte yalnızca hava ile bağlantılı tehlikeleri içerir. Finansman rakamları 2018’deki ödemeleri temsil etmektedir. 
Ülke başına ortalama, her bir kırılganlık grubu için toplamın ülke sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Metodoloji bölümüne 
bakabilirsiniz. 

9 Dünya Afet Raporu, uzun vadeli iklim kırılganlığı (ND-GAIN’e dayalı) ve daha kısa vadeli iklim ve hava ile bağlantılı afet riskinin (INFORM’a dayalı) 
kombinasyonunu baz alarak en kırılgan ülkelerin bir değerlendirmesini kullanır. 
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Ancak bu ortalamaların iklim değişikliğine uyum finansmanının nereyi hedeflendiğine dair bize söyleyebile-
ceklerinin sınırları var. Daha yüksek hacimli finansmanlar genellikle afet riski ve iklim değişikliğine karşı en 
yüksek düzeyde kırılganlık yaşayan ülkelere gitse de, durum tutarlı bir şekilde bundan ibaret değil. Son dere-
ce kırılgan olan ülkelerin birçoğu geride bırakılıyor ve görece daha az para alıyor.10

Nüfusun büyüklüğü hesaba katıldığında, finansman konusundaki eşitsizlikler daha da keskinleşiyor ve daha 
kırılgan ülkeler geride kalıyor gibi görünüyor (bk. 2018’deki CCA finansmanı, s. 312). Kişi başına düşen iklim 
değişikliğine uyum finansmanından en çok yararlanan 20 ülke arasında, en kırılgan 20 ülkenin hiçbiri yoktu. 
Örneğin, en kırılgan ülke olan Somali, kişi başına fon ödemelerinde 71. sırada yer alıyor. 

Kişi başına en yüksek finansmanı alan beş ülkenin hiçbiri yüksek veya çok yüksek kırılganlığa sahip değildi ve 
dahası, hiçbiri kırılgan bağlamlar şeklinde sınıflandırılmamıştı. Kişi başına 1 İsviçre frangından daha az para 
alan çok yüksek riskli veya yüksek riskli 43 ülkeden 34’ü kırılgan bağlamlar olarak sınıfındaydı (OECD, 2018b).

10 Afet ve iklim değişikliği riskini göstermek için en yaygın olarak tanınan iki bileşik endeks, ND-GAIN ve INFORM endeksidir. ND-GAIN endeksi, 
duyarlılık ve başa çıkma kapasitesi karşısındaki maruziyet tahminlerine dayalı olarak ülkelerin iklim değişikliği kırılganlığını puanlar – ve böylece daha 
uzun vadeli bir resim sunar. INFORM endeksi ise kapasiteler karşısındaki son tehlike modellerine dayalı olarak ülkelerin kriz riskini puanlar ve böylece 
daha doğrudan bir resim sunar. Bu puanların bu analizde birleştirilmesi, hangi ülkelerin hem yüksek olası afet riskiyle hem de iklim değişikliğinin uzun 
vadeli ciddi etkileriyle karşı karşıya olduğuna dair bir gösterge sağlar. 

Somali, 2019. Kişi başına düşen iklim değişikliğine 
uyum finansmanından en çok yararlanan 20 ülke 
arasında, en kırılgan 20 ülkenin hiçbiri yoktu. 
Örneğin, en kırılgan ülke olan Somali, kişi başına 
fon ödemelerinde 71. sırada yer aldı.

© IFRC / Corrie Butler
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Kaynaklar: OECD DAC; ND-GAIN; INFORM Endeksi; BM Nüfus Bölümü

Notlar: Kırılganlık puanı, ND-GAIN (iklim değişikliği kırılganlığı) ve INFORM’un (afet riski) puanları birleştirilerek hesaplanmıştır. INFORM puanı, kırılganlık ve 
başa çıkma kapasitesi puanlarıyla birlikte yalnızca hava ile bağlantılı tehlikeleri içerir. Finansman rakamları 2018’deki kişi başına ödemeleri temsil etmektedir. 
Bu yalnızca anlık bir görüntüdür ve ihtiyaç ile finansman düzeyi arasında tutarsızlık olan ülkeleri vurgular. Kabarcık boyutları logaritmik ölçeklidir. CHF: 
İsviçre frangı.

İklim kırılganlığı düzeylerine karşı iklim değişikliğine uyum için RKY
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Güney Sudan, 2018. Güney Sudanlı 
kadınlar toprağı tohum ekimine 
hazırlıyor. Nüfusun yarısından azı 
temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek 
kadar gıda üretebiliyor, toplayabiliyor 
veya satın alabiliyor. Güney Sudan 
en yüksek riskli ülkelerden biri olarak 
sınıflandırılmasına rağmen, ARA için 
nispeten az fon alıyor. 

© IFRC / Corrie Butler
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Yeni anahtar kelime aramaları ve marker’lar kullanılarak hazırlanan ARA’ya yönelik uluslararası yardımın yeni 
analizi (Development Initiatives, 2020a, bk. Metodoloji), iklim değişikliğine uyum finansmanına benzer tu-
tarsız bir hedefleme modelini ortaya koyuyor. Aynı şekilde toplamlar ve ortalamalar, afet riski seviyeleri ile 
ARA finansmanının dağılımı arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteriyor – ortalama olarak, daha yüksek risk 
altındaki ülkelere daha fazla finansman gidiyor (bk. Şekil 7.3).

Şekil 7.3: Afet riski seviyesine göre ARA için ülke başına ortalama RKY, 2018
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Kaynaklar: OECD DAC’den sağlanan bilgilerle Development Initiatives; INFORM Endeksi; BM Nüfus Bölümü 

Notlar: RKY ARA ödemelerine ilişkin rakamlar, marker ve anahtar kelimelerin bir kombinasyonunun uygulanmasıyla hesaplanmıştır – Ayrıntılı bilgi için 
Metodoloji bölümüne bakabilirsiniz. INFORM risk puanları, hava ile bağlantılı tehlikelere (jeofiziksel tehlikeler hariç) maruziyetin yanı sıra kırılganlık ve 
başa çıkma kapasitesi puanlarının bir kombinasyonunu temsil eder. Beşte birlik risk eşikleri INFORM’dan türetilmiştir.

Ancak iklim değişikliğine uyumda olduğu gibi, bu ortalamaların arkasındaki ülke dağılımını incelediğimizde, 
yüksek riskli ülkeler için daha yüksek harcamalara ilişkin bir bağlantı olsa da, bunun herkes için doğru olma-
dığını görüyoruz. En yüksek riskli ülkelerden hiçbiri en çok fon alan ülkeler arasında yer almadı ve Eritre ve 
Cibuti gibi birçok yüksek riskli ülke, çok daha düşük riskli ülkelerden daha az para aldı.

Yine, nüfus büyüklüğü hesaba katıldığında (bk. 2018’deki ARA finansmanı, s. 316), birçok kırılgan ülkenin ge-
ride bırakılmasıyla, hedeflemenin çok daha kusurlu olduğu görülüyor. Çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan 
ülkelerin hiçbiri kişi başına 10 İsviçre frangından fazla almadı. En yüksek riskli ülkeler olan Somali, Afganistan, 
Myanmar ve Güney Sudan’ın tümü kişi başına 3 İsviçre frangından daha az aldı (INFORM’a göre düşük afet 
riski olan Tonga’ya yapılan kişi başına 186 İsviçre frangı ile karşılaştırıldığında). Burada kırılganlık da bir faktör 
gibi görülüyor: Kişi başına 1 İsviçre frangından daha az alan 18 çok yüksek veya yüksek riskli ülkeden11 14’ü 
kırılgan bağlamlar olarak sınıflandırıldı.12 Kişi başına en yüksek 15 alıcının hiçbiri çok yüksek afet riski taşımı-
yordu ve hiçbiri kırılgan değildi.

11 INFORM puanı 50’nin üzerinde olanlar.
12 OECD States of Fragility’e 2018’e göre – bk. Metodoloji.
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Notlar: RKY ARA ödemelerine ilişkin rakamlar, marker ve anahtar kelimelerin bir kombinasyonunun uygulanmasıyla hesaplanmıştır – Ayrıntılı bilgi için 
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Kapasite güçlendirme iki yönlü bir 
yoldur. Tamamen yerel sahiplikli 

katılımcı finansman modelleri, 
bağışçıların iklim değişikliğinin yerel 

gerçekleri ve farklı bağlamlarda neyin 
işe yaradığı konusundaki anlayışını 

genişletebilir.
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2. Engeller: En kırılgan ülkelerin daha iyi hedefler belirlemelerinin önündeki 
engeller neler? 

Finansman birçok nedenden ötürü en kırılgan ülkelere öncelik veremiyor. Bağışçı tercihleri tanıdık bir faktör 
olarak karşımıza çıkıyor: ihtiyaca dayandığı iddia edilse de tarihsel, siyasi ve ticari bağlar ikili yardımın gittiği 
yerleri uzun zamandır etkiliyor. (Bermeo, 2017; IFRC, 2018a). Politik teşvikler ve caydırıcılar sadece finansma-
nın nereye gittiğine değil, aynı zamanda ne zaman ve neye gittiğine kadar uzanabiliyor: katı önyargılar, riski 
azaltmaya yatırım yapmak yerine krizden sonra harekete geçmeyi destekleyebiliyor (Clarke ve Dercon, 2016; 
IFRC, 2018a): Kısa vadeli düşünceler veya “ufukta görünen bir trajedi”13, hem yetersiz hem de yanlış tahsisle 
sonuçlanıyor (Carney’den alıntı, GCA, 2019).

Yardımın etkinliği konusundaki endişeler de harcamaları yönlendiriyor. Bağışçıların, fonları en kırılgan yerlere 
tahsis etmek ile programlama fırsatlarının en büyük olduğu yerlere tahsis etmek arasında bir karar vermesi 
gerekiyor: Bir fark yaratılması gereken yerlerde veya en çok fark yaratabileceklerini gördükleri yerlerde sınırlı 
fonlara yatırım yapmak arasında bir ödünleşim. Bu nedenle bağışçıların işlem maliyetlerini düşürme ve so-
nuçları/getirileri gösterme zorunlulukları genellikle düşük riskli bağlamlarda büyük ölçekli “temeli atılmaya 
hazır” yatırımları destekliyor (ICAI, 2014; Soanes vd, 2017).

Bu, finansal açıdan hazır olmayan ülkelerin kapsam dışı kaldığı anlamına geliyor. En kırılgan ülkelerin çoğun-
da, ulusal kurumların uluslararası iklim fonlarını kullanmaya “hazır olmaması” (hazır olma sürecini iyileştirme-
ye adanmış olanlar bile) bir dışlama ve yetersiz yatırım döngüsünü besliyor. “En az hazır” sayılan 30 ülkeden14 
29’u kırılgan bağlamlarda yer alıyor. En fakir ve en zayıf şekilde yönetilen ülkeler finansman fırsatlarını kul-
lanmada, fon alabilmek için katı kriterlere ulaşmada, yüksek güvene dayalı standartları karşılamada başarısız 
oluyorlar veya bağışçıların ve fonların ağır ve sıraya koyulmamış zorunluluklarının15 idari yükünü taşıyorlar 
(ICRC, 2020; Nasir vd, 2017). Uyum Fonu da dahil olmak üzere bazı çok taraflı iklim fonları Burundi ve Çad gibi 
kırılgan eyaletlerdeki hazırlık paketlerine katkıda bulunuyor ancak bunlar engelleri aşmak için yeterli değil 
(Peters ve Budimir, 2016), üstelik çok azı yeterli para ve dikkat aralığı ile yatırım yapıyor.

Emme kapasitesi de finansmanı kısıtlıyor. Uyum yaklaşımları artımlı olma eğiliminde: Başka bir deyişle, ülke-
lerin uyum sağlamak için temel sistemlere ve altyapılara - örneğin drenaj sistemlerine - ve bunları yönetmek 
için desteklenebilecek kurumlara sahip olduğunu varsayıyorlar. Ancak pek çok kırılgan ülke bu ön koşullar-
dan yoksun: Değişen bir iklim için kurum ve altyapıları iyileştirmeye yönelik uyuma özel finansmana değil, ilk 
etapta altyapı ve kurumlar inşa etmek için iklime dayalı kalkınmaya ihtiyaç duyuyorlar. Ancak en kırılgan ülke-
lerin çoğu savunmasız olduğundan ve çatışmalardan etkilendiğinden, kısa vadeli insani finansman döngüleri 
almak yerine, bu tür uzun vadeli kalkınma yatırımlarından da mahrum kalıyorlar. 

13 İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney tarafından, iklim değişikliği finansal istikrar için belirleyici bir faktör olduğunda çok geç kalınmış 
olacağı şeklindeki trajik ironiyi özetlemek için kullanılan ifade. 
14 ND-GAIN hazırlık endeksine göre. Veriler Mayıs 2020’de indirilmiştir. 
15 Nasir ve diğerleri, 2017 itibariyle, en az gelişmiş ülkelerin yalnızca dördünün ulusal kuruluşları GCF ile akredite etmeyi başardığını (bu, Fon için 
akredite edilmiş 59 uygulama ajansından sadece beşinin en az gelişmiş ülkelerde olduğu anlamına gelir) ve bunlardan sadece ikisinin (Senegal ve 
Etiyopya’da) onaylanmış projeleri olduğunu gözlemlemiştir (Nasir vd, 2017).
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3. İleriye yönelik adımlar: Finansmanı en kırılgan ülkelere nasıl daha iyi 
yönlendirebiliriz?

Hedef belirlemeyi iyileştirmenin ilk adımı, fonların nereye ve hangi temelde yönlendirildiği konusunda daha 
fazla görünürlük sağlamaktır. Hükûmetler, bağışçılar ve fonlar en kırılgan ülkelere öncelik verme niyetlerini 
gerçeğe dönüştüreceklerse, ölçütlerinin ve tahsis kriterlerinin açık ve hesap verebilir olması gerekiyor.

Bu, kırılganlığı tanımlamak ve iklim değişikliğinin etkileri açısından kısa ve uzun vadede hangi ülkelerin en 
yüksek risk altında olduğunu anlamak adına mümkün olan en iyi yöntemleri derlemeye yatırım yapmak için 
çerçevelerin açık bir şekilde paylaşılması anlamına geliyor. Bu, tüm bağışçıların aynı ülkeleri hedeflemesi ge-
rektiği anlamını taşımıyor ancak en kırılgan yerlerin ihmal edilmemesini sağlamak için rasyonel, kanıta dayalı 
bir yol olması çok önemli. 

Boşlukların iyi bir şekilde tanımlanabilmesi ve doldurulabilmesi için bu, fonların takibi ile yakın ilişki içinde 
bulunmalı. OECD’nin yardım raporlama sistemindeki ARA takibini iyileştirmek için yakın zamanda piyasaya 
sürdüğü marker doğru yönde atılmış bir adım ancak bunun daha iyi veriler elde etmek için bağışçılar tarafın-
dan tutarlı bir şekilde kullanılması gerekiyor.16 İklim değişikliğine uyum harcamalarını belirlemeye yönelik Rio 
marker’ları ARA marker’ından on yıl daha eski ancak katkıların değerini göstermek için raporlamada hâlâ çok 
daha fazla netliğe ve titizliğe ihtiyaç var (Buchner vd, 2019; Carty ve Le Compte, 2018).17 Ve tabii ki, finans-
man miktarlarının bulgularına kalite bulguları da eşlik etmeli. Finansman risk altındaki kişilere en iyi şekilde 
ulaşacak, ödemelerin hızının yanı sıra finansman anlaşmalarının süresinin izlenmesiyle kanıtlanacak şekilde 
zamanında ve öngörülebilir olarak sağlanmalı.18

Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Irak ve Yemen gibi ülkelerde yapılan çalışmaların açıkça gösterdiği gibi; bağış-
çılar çatışmanın ve kırılganlığın ARA ve uyumda bir “dışsallık” değil (Peters, 2019a), kırılganlığın ayrılmaz bir 
parçası olduğunu varsaymalı (ICRC, 2020). Bunu bilen bağışçılar, genel uygunluk ve uyum gereksinimlerini 
bağlama göre uyarlamanın ve bunları karşılamaları için devlete ait ve devlet dışı kurum/kuruluşları destekle-
menin yollarını bulmalı. Hazırlık çift taraflı bir süreç olarak görülmeli; bağışçılar alıcıların fonları almaya daha 
hazır olmaları için talepte bulunarak onları desteklemenin, ayrıca destek sistemlerine yatırım da dahil olmak 
üzere bu zor ortamlarda fon sağlamaya daha hazır ve faal hâle gelmenin yollarını bulmalı. GCF’nin hazırlığa, 
ikili bağışçıların ise bir İklim Finansmanı Çerçevesi (bk. Kutu 7.2) geliştirmeye yatırım yaptığı Afganistan ve 
iki taraflı bağışçıların Başbakanlık Ofisindeki Afet Riski Yönetim Birimini desteklediği Lübnan (Peters, 2019a) 
neyin mümkün olabileceğine ilişkin örnekler arasında yer alabilir. 

16 Hangi kaynakların nereye gittiğini daha iyi izleyebilmek, yalnızca hesap verebilirlik ve karar verme açısından önemli değildir, aynı zamanda 
bağışçı seçimlerini yönlendirmeye de yardımcı olabilir. OECD’nin kısa bir süre önce yardım raporlamasında bir ARA marker’ı oluştururken açıkladığı 
gibi; ARA’yı sadece acil yardımın bir alt kategorisi değil, tüm tahsislerde izlenecek bir amaç olarak tasarlamak “bağışçıların ARA’yı kalkınma 
yardımında yaygın hâle getirmeleri ve ARA’nın sadece insani yardım için değil, aynı zamanda kalkınma önceliği olduğu fikrini desteklemeleri için bir 
teşvik” sağlayabilir (OECD, 2017).
17 Bu; kredilerin imtiyazını gösterme, bunları hibeye eşdeğerde rapor etme ve bir programın iklim bileşeninin değerini kabul etme de dahil olmak 
üzere ortak raporlama standartlarına ilişkin daha fazla netlik ve bağlılık içerir. Şu anda bunlar bağışçılar tarafından sübjektif ve farklı bir şekilde 
uygulanıyor gibi görünmektedir. 
18 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi geniş, resmî olmayan tanımlarla da olsa uyum finansmanı için on kriter belirler (Pauw vd, 2016). Bu 
doğrultuda uyum finansmanı: yeterli, öngörülebilir, sürdürülebilir, ölçeklendirilmiş, yeni ve ek, iyileştirilmiş erişimle donatılmış, uyum ve hafifletme 
arasındaki tahsisi dengelenmiş, en kırılgan gelişmekte olan ülkeleri önceliklendirmiş, gelişmiş ülkeler tarafından harekete geçirilmiş ve şeffaf 
olmalıdır. Şeffaf, esnek, çok yıllık ve yerelleştirilmiş olması da dahil bu niteliklerin birçoğu, insani bağışçılık ilkelerinde ve İnsani Yardım Finansmanı 
Üzerine Büyük Pazarlık’ta ortaya konan insani yardım taahhütlerinde yankı buluyor. 
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7.1.2 En kırılgan kişilere ulaşmak
1. Mevcut durum: Finansman nereye ulaşıyor?
Uluslararası desteğin, iklim değişikliği karşısında en kırılgan olan ülkeleri hedeflemesi elbette etkiler açısından 
en yüksek risk altında olan insanlara ulaşacağının garantisi değil. Ülke finansman rakamları, bu fonların çok 
farklı risk profillerine sahip yerlere ve sosyal gruplara (örneğin Afganistan’ın sele eğilimli güney bölgelerindeki 
kadınlara veya Filipinler’in çatışmalardan etkilenen bölgelerindeki dışlanmış etnik gruplara) fayda sağlayıp 
sağlamadığı ve nasıl fayda sağladığına dair çok az şey anlatıyor. Ulusal düzeyde kamu malları ve altyapılar 
önemliyken, uyum ve risk azaltımı en nihayetinde yerel düzeyde çalışmak zorunda (Mfitumukiza vd, 2020). 

Ulusal düzeydeki finansman güvenilmez bir tablo çizerken, yerel düzeydeki tablo neredeyse tamamen bilinmez-
liklerle dolu. Bir dizi iklim ve kalkınma fonunun ön analizi, bu iklim finansmanının %10’unun ilk aşamada yerel 
düzeyde yönlendirildiğini tahmin ediyor.19 Bu rakam uyarılarla birlikte geliyor, iki taraflı finansmanın yalnızca bir 
bölümünü kapsıyor ve katkıların yerel olarak sahiplenildiğini göstermiyor (Soanes vd, 2017). Ancak bu, insani yar-
dımın yerelleştirilmesi mücadelesinde yansıma bulan bir problem olan, yerel kuruluşlar için mevcut ve erişilebilir 
uyum finansmanının yetersizliğinin açık bir göstergesi olarak öne çıkıyor (örneğin bk. IFRC, 2019).

2. Engeller: En kırılgan insanlara ulaşmanın önündeki engeller nelerdir? 
Dışlanma (ötekileştirme) kırılganlığı artırıyor. Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ulusal 
uyum ve risk azaltma önceliklerinin bazı grupların önceliklerini geride bırakabileceğini veya yansıtmayabi-
leceğini kabul ediyor. Ekonomik, sosyal ve politik olarak en çok dışlanan nüfus genellikle tehlikelere en çok 
maruz kalan yerlerde yaşıyor. Bununla birlikte yapısal dışlanmışlık, bu nüfusları hem dirençlilik araçlarından 
hem de merkezi olarak yönetilen ulusal eylemin doğrudan veya dolaylı faydalarından mahrum bırakıyor. 
Dikkatli bir tasarım ve tetkik olmadan, ulusal planlarla uyumlu hâle getirilen iklim finansmanı ve ARA desteği  
bu dışlanmayı önlemek yerine pekiştirme riski taşıyabiliyor.

Yerel olarak yönetilen, kapsayıcı ve katılımcı yaklaşımların eşitlikçi, tüm toplum yaklaşımının bir parçası ola-
rak temel teşkil ettiği uluslararası düzeyde kabul ediliyor – bu, Paris Anlaşması ve Sendai Çerçevesi’nde de 
açıkça görülüyor (bk. Bölüm 6). Yine de iklim değişikliğine uyum finansmanı yerel uyarlama yapmak, hedef 
belirlemek ve yerel kuruluşları doğrudan finanse etmek yerine, merkezi hükûmetler aracılığıyla yapılan toplu 
harcamaları destekleme eğiliminde. Çeşitli küçük ölçekli program portföylerini desteklemek veya yerel ku-
ruluşlar ve kurumlarla yeni ortaklıklar geliştirmek için teşvikler sınırlı (Soanes vd, 2017). İşlem maliyetlerini 
en aza indirmeye yönelik bir baskı sözkonusu; etki, korunan hayatlar yerine sunulan programlarla ölçülme 
eğiliminde, başarı ise çoğu zaman yatırımların ölçeğiyle belirleniyor (ICAI, 2014).

Yerel kuruluşların önündeki bu yüksek bariyerler ve bağışçıların bunları ele alması için az sayıdaki teşvikler, 
doğrudan finansmanın çok küçük miktarda olduğu anlamına geliyor. Örneğin GCF tarafından sel direnci ve yö-
netimi için verilen 48 proje hibesinden sadece 2’si ulusal STK’lara gitti - bu, fonun sadece %4’üne tekabül ediyor. 

Yerel ihtiyaçlar da görünmez oldukları için cevapsız kalabiliyor. Yerel olarak ayrıştırılmış verileri toplamak ve 
analiz etmek için sistemlerin veya yerel toplulukların deneyim ve uzmanlığını kanalize edecek ortaklıkların 
yokluğunda, yüksek risk altındaki pek çok insanın risk azaltma ve uyuma yönelik ihtiyaçları, uluslararası ba-

19 Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan 2017 yılına ait bu tahmin, büyük çok taraflı fonların yanı sıra 
bazı ikili fonların da dahil olduğu 12 iklim fonu ve 4 ilgili kalkınma fonunu kapsayan İklim Fonları Güncelleme veri tabanındaki bir kelime araştırmasına 
dayanmaktadır. Bu, iklim finansmanının izlenmesini ve yerel düzeye dağıtımını iyileştirmeyi amaçlayan daha büyük bir projenin parçasıdır.
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ğışçıların uyum sağladığı ulusal politika ve planlarda gözden kaybolabiliyor. Bu durum sadece ciddi boşluklar 
yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda yanlış ekonomiler anlamına da gelebiliyor; çünkü yüksek maliyetli ulusal 
yatırımlar nüfusun geniş kesimleri için hedefi ıskalayıp etkisiz ve sürdürülemez bir hâl alıyor. 

3. İleriye yönelik adımlar: En kırılgan topluluklara nasıl daha iyi ulaşılır? 

En kırılgan ülkeleri daha iyi hedeflemeye yönelik çözümlerin çoğu, en kırılgan toplulukları hedef alacak şe-
kilde genişletilebilir. Bu doğrultuda planlama ve yerel risk yönetişiminde, ulusal ve yerel yetkililer en yüksek 
risk altındaki kişileri belirlemek ve önceliklendirmek için açık politikalar ve süreçler belirlemeli (bk. Bölüm 6).

Bağışçılar ve uluslararası iklim fonları sadece ekonomik getiriyi değil, eşitliği de dikkate alan adil hedeflemeye 
yönelik yaklaşımları açıkça talep etmeli ve desteklemeli. Hemen ardındansa kaynak izleme gelmeli; zira yerel se-
viyeye doğrudan ve dolaylı fon akışlarının izlenmesi ilerlemeyi görüntülemek, etkiyi değerlendirmek ve boşlukları 
belirlemek için bir temel sağlar. Örneğin Nepal’de sivil toplum grupları, tarım sektöründe cinsiyet odaklı bir iklim 
değişikliği yoksulluk etki değerlendirmesini tamamlamak için bakanlıklarla birlikte çalıştı. Bu insan merkezli anali-
zin bulguları, iklim bütçesi planlamasında cinsiyet takibinin gelişmesini sağladı (Nepal Hükûmeti, 2018).

Finansmanın ayrıca yerel kurum, kuruluş ve işletmelerin fonlara erişimini sağlayacak şekilde tasarlanması ge-
rekir. Küresel Uyum Komisyonu, bölgesel taban liderleri ve bağışçılar arasında diyalog geliştirmek için 28 or-
tak kuruluşla birlikte çalışan özel bir “Yerel Olarak Yönetilen Eylem Yolu” oluşturdu. Bu; yerel aktörlerin daha 
iyi tanınmalarını, kapsama dahil edilmelerini ve etkili iklim değişikliğine uyum çözümleri bulma çalışmaları için 
mali olarak desteklenmelerini sağlama çalışmalarının bir parçası olarak biliniyor.20 GCF ve Uyum Fonu’nun 
içindeki mekanizmalar da dahil olmak üzere, daha küçük hibeler için prosedürleri basitleştirerek “doğrudan 
erişimi iyileştirmek” için oluşturulacak girişimler var. Fonlar yerel kuruluşların teknik ve yönetim kapasitelerini 
desteklemek (Terpstra vd, 2015; Wilkinson vd, 2014) ve yetki ikamesi için ulusal odak noktalarının siyasi ve 
pratik desteğini oluşturmak amacıyla da sürdürülmeli (Soanes et al, 2017).

Kapasite güçlendirme iki yönlü bir yoldur. Tamamen yerel sahiplikli katılımcı finansman modelleri, bağışçı-
ların iklim değişikliğinin yerel gerçekleri ve farklı bağlamlarda neyin işe yaradığı konusundaki anlayışını ge-
nişletebilir. Aktif olarak kapsayıcı olan ve tabandan gelen uzmanlık ve bilgi birikimine dayanan devredilmiş 
finansman modelleri (bk. Bölüm 6) daha uygun maliyetli, sürdürülebilir ve etkili eylemi teşvik edebilir (Soanes 
vd, 2017) ve gelecekteki eylemler için kanıt temelini iyileştirebilir.

Yerel olarak yönlendirilen ARA ve iklim değişikliğine uyum finansmanına birçok iyi örnek verilebilir, bu ör-
neklerden ders alınabilir ve benzerleri hayata geçirilebilir. Örneğin Kenya Kızılhaçı, iklim finansmanını ve 
planlamayı yerel düzeye devretmek ve tahmine dayalı eylem fonlarının oluşturulmasına olanak tanıyan afet 
riski yönetimi çerçeveleri geliştirmek için eyalet düzeyindeki hükûmetleri destekliyor.21 Filipinler’de (Filipin 
Kızılhaçı, akademi ve özel sektör dahil olmak üzere) sivil toplum kuruluşlarından (STK’lar) oluşan bir ittifak, 
yeni bir iklim değişikliğine uyum çerçevesi kapsamında topluluk gruplarıyla bağlantıya geçti. Bu çalışma plan 
ve finansman önerilerinin ortak mülkiyette olmasını, sahadaki gerçekliklere dayandırılmasını ve yerel iklim 
değişikliği eylem planlarının gelişimiyle bağlantıda kalmasını sağlamak için çeşitli paydaşları yerel yönetim 
yetkilileriyle bir araya getiriyor. 2019 yılında bu çerçeve GCF için bir uyum önerisi geliştirmek üzere, Filipin-
ler’in yerel olarak yönetilen ilk sürecinin oluşturulması ile sonuçlandı. Proje, yaklaşan afetlerden önce iklim 
bilgilerine göre hareket etmelerini sağlamak için yerel aktörlerle bağlantı kuran, çoklu tehlike etkisine dayalı 
tahmin ve erken uyarı sistemlerini destekliyor. 

20 GCA’nın Yerel Olarak Yönetilen Eylem Yolu hakkında daha fazla bilgi için bk. Dünya Kaynakları Enstitüsü, tarihsiz. 
21 Kenya’da eyalet düzeyinde finansman ve planlamayı destekleyen Dünya Bankası programı hakkında daha fazla bilgi için bk. Dünya Bankası, 2019.
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KUTU 7.1: DEVREDİLMİŞ İKLİM FİNANSMANINDA TOPLULUK 
LİDERLİĞİNDEKİ ÖNCELİKLER 

Kenya, Mali, Senegal ve Tanzanya’da, yerel düzeyde direnç oluşturma yatırımlarını finanse etmek için hükûmet 
konsorsiyumları ve STK’lar tarafından devredilmiş bir iklim finansmanı mekanizması denendi. Bu mekanizma 
toplulukları yatırımları tanımlama, planlama ve denetleme sürecine doğrudan dahil ediyor; finansmanı 
tasarlamak ve önceliklendirmek için “alttan-tepeye” bir yaklaşım ile merkezi olmayan mevcut “tepeden-alta” 
planlama ve bütçeleme süreçleri arasında köprü kuruyor. 

Pilot uygulamalar kapsamında finanse edilen projeler arasında su ve hayvancılık tesislerinin iyileştirilmesi, 
meteoroloji istasyonlarının güçlendirilmesi ve güneş enerjisi sağlanması yer alıyor. Yaklaşım özelleştirilmiş 
komisyon ve komite yapılarını kullanarak, iklim değişikliğinin toplumun farklı kesimlerini nasıl etkilediğine dair 
yerel bilgiler üzerine inşa ediliyor; bu doğrultuda karar alma sürecine genellikle dışlanmış kişiler aktif olarak 
dahil ediliyor. Aynı zamanda ülkelerin yerinden yönetim altyapısını ve kurumlarını güçlendirerek, planlamanın 
rutin bir şekilde iklime dirençli ve bağlamla ilgili olmasını sağlamak için hükûmetler adına temeller oluşturuyor. 

Esneklik ve uyarlanabilir yönetim değişen risk, fırsat ve bulgulara uyum sağlamak için destek ve alan oluşturan 
temel ilkelerdir. 2020’de Kenya’da devredilmiş iklim finansmanı süreçleri, planlama komitelerinin COVID-19 
hazırlık ve müdahale istişarelerine bağlanmasını sağladı. Mali’de, 2017 yılındaki sel felaketlerine müdahale 
esnasında yaşanan süreç toplulukların geçim kaynaklarına ve gıda güvenliği direnç yatırımlarına öncelik 
vermesine yardımcı oldu.

DCF Alliance, 2019, Soanes vd, 2017 ve Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü (International Institute for Environment and Development) personeli ile 
yapılan görüşmelerden yararlanılmıştır. 
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7.2 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AFET 
RİSKLERİ İÇİN AKILLI FİNANSMANIN 
TASARLANMASI

7.2.1 Birleştirilmiş çerçeveleri kullanmak
1. Mevcut durum: Mevcut finansman ortamı nasıl birleşiyor?

Akıllı iklim krizi finansmanı sadece fonları bilinçli olarak doğru yerlere yönlendirme meselesi değil; aynı za-
manda her bağlam için doğru finansman stratejilerinin tasarlanmasını da içeriyor. Bu, iklim değişikliğinin 
farklı risk ve etkilerini ele almak için farklı güçlerdeki farklı tür ve finansman kaynaklarını kullanan tutarlı bir 
yaklaşım oluşturmak anlamına geliyor. Bu nedenle ARA ve iklim değişikliğine uyum için özel finansman akış-
ları, Şekil 7.4’de de gösterildiği gibi, direnç ve müdahaleye yönelik daha geniş bir kalkınma ve insani yardım 
bütününün önemli bir parçası olma özelliğini taşıyor.22

İklimle bağlantılı afetlerin önlenmesi ve ele alınması sürecinde yer alan birçok farklı küresel kamu finansma-
nı kategorisi açıkça betimlenmiş olmamalarına rağmen tartışılmaya ve kullanılmaya meyillidir. Ama aslında 
bunların geniş tanımları ve bulanık sınırları var ki bu da iyi başlangıçlı olanların bile bir bütün olarak kullanıl-
masını ve anlaşılmasını zorlaştırıyor. Örneğin, kendi başına resmî bir uluslararası tanıma sahip olmayan ARA 
kategorisi, iklim değişikliğine uyum da dahil olmak üzere, çeşitli finansman kategorileriyle kesişiyor (Watson 
ve Schalatek, 2020).

2. Engeller: Birleştirilmiş bir yaklaşımın yoluna hangi engeller çıkıyor? 

Şekil 7.4’teki kesişimler bir noktada birleşebilirken, gerçek bir takım tutarsızlıkları görünür kılar. Önceki bö-
lümlerin de gösterdiği gibi, uluslararası yardım mimarisi ve yerel yapılar silolaşmış çerçeveler, kurumlar ve 
teknik uygulama toplulukları ile karakterizedir. Yardım kategorileri arasındaki yumuşak sınırlar esnekliği ve 
işbirliğini mümkün kılsa da, finansman çoğu zaman parçalı silolarda işletilir (OECD/Dünya Bankası, 2016; 
Peters vd, 2016). Parçalı finansman sadece bu tutarsızlığı yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda kurumsal ve 
işletmesel anlaşmazlıkları köklendirerek bu tutarsızlığın devamını da sağlar. 

Bu bölünme, iklim değişikliği ve afet riskinin karmaşık gerçeklikleriyle çelişen (OECD, 2020a) okunaksız fi-
nansman yaklaşımları yaratmanın yanı sıra, gerçek sonuçları olan gerçek finansman boşlukları da bırakabi-
lir. Örneğin 2017’de GCF, Senegal ve Etiyopya’daki toplulukların uyarlanabilir kapasitesini desteklemek için 
sunulan proje tekliflerine fon sağlamayı, projelerin “iklim değişikliğine uyumdan” ziyade “kalkınmaya” yönelik 
olduğu gerekçesiyle reddetti (Nasir vd, 2017; Phakathi, 2017). Bu durum STK’ları “yapay” ayrımlar, ölçülebilir 

22 Dahası, Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi, daha geniş sürdürülebilir kalkınma politikaları, planları, uygulamaları ve mekanizmalarıyla 
tutarlılığın önemini açık bir şekilde kabul ediyor (BM, 2015b).
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teknolojik projelere yatırım yapma önceliği ve iklim değişikliği kırılganlığı ile diğer kalkınma açıkları arasındaki 
bağlantıların göz ardı edilmesi konusundaki endişelerini dile getirmeye sevk etti (SCRIBD, 2017).

Şekil 7.4: Finansman ortamı

ARA finansmanı

İklim değişikliğine uyum finansmanı İklim değişikliğine uyum finansmanı

Diğer kalkınma 
yardımları 

ARA finansmanı

Afet risk finansmanı 

İnsani yardım finansmanı 

Diğer kalkınma yardımları 

İleriye dönük 
eylem 

Afet risk 
azaltımı 

Kalkınma Sürekli 
müdahale 

Erken 
iyileşme 

Acil 
müdahale 

Afetlerin olasılığını ve etkisini azaltmak Afetlerin etkisine müdahale etmek

Muhtemel olaylar Öngörülen/yakın olaylar Gerçekleşen olaylar 

Not: Bu basitleştirilmiş şekil, her bir finansman kategorisinin ölçeğini ya da net kapsamını temsil etmez; iklim değişikliğiyle bağlantılı afetlerin risk ve 
etkileriyle ilişkili olan her bir alanın geniş bir temsilini sunmayı amaçlar. 

Yakın bir zamanda STK’lar, iklim finansmanı ile diğer kalkınma yardımları arasındaki “bölünmenin” kalkınmaya 
yönelik önemli teknik bilgilerden23 yararlanılamadığı anlamına gelebileceği konusundaki endişelerini dile ge-
tirmeye devam ettiler (Adaptation Fund et al, 2020).

İklim ve kalkınma finansmanı arasındaki bağlantılar sadece nominal bir yeniden markalandırma değil, aynı 
zamanda anlamlı da olmalı. Bu, uzun süredir devam eden bir endişe: Örneğin Kopenhag’daki 2009 BM İklim 
Değişikliği Konferansı etrafında, gelişmekte olan birçok ülkenin, iklim değişikliğine uyumu yaygınlaştırmanın 
RKY için kararlaştırılan %0,7 GSMG hedefinin yanında, ek finansman taahhüdünü sarsmak anlamına geldiği-
ne dair endişelerini artırdı (Klein, 2010).

23 Adaptation Fund, Climate Wise Women, Global Resilience Partnership ve Dünya Kaynakları Enstitüsü taban örgütleri, kalkınma ortakları ve 
bağışçı temsilcileri arasında, Afrika’da yerel olarak yönetilen iklim değişikliğine uyum eyleminin ilerletilmesinde elde edilen başarıları ve alınan dersleri 
yansıtan bölgesel sanal bir diyalog düzenledi.
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3. İleriye yönelik adımlar: Tutarlı bir yaklaşım nasıl oluşturulur?

Tutarlılık hakkındaki tartışmalar eski olabilir ancak yardım finansmanı silolarını birleştirmek için yeni fırsatlar 
var. Geçtiğimiz on yılda, “dirençlilik” ve “bağlantı noktası” çerçeveleri, insanların akut ihtiyaçlarının yanı sıra 
karşılaştıkları uzun vadeli risk ve kırılganlıkları ele alarak, paylaşılan hedeflerde ortak bir zemin bulmaya çalıştı.  
Bunlar devam eden çalışmalar olsa da (Poole ve Culbert, 2019), eylem ve birleşik finansman yaklaşımları için 
giriş noktaları oluşturabilirler. Örneğin iklim değişikliğinin etkilerinin gıda güvensizliğini derinleştirdiği Çad’da, 
uluslararası kurumların/hükûmetin ortak kuraklık ve gıda güvensizliği planı, bağlama uygun olmayan ayrı 
bir ARA süreci empoze etmeye çalışmak yerine insani yardım, risk azaltımı ve uyum yaklaşımlarını bir araya 
getiriyor (Peters, 2016).

Bağışçıların, her bir yardım kategorisinin ilke ve amaçlarını korumak ile birleşik bir yaklaşım sürdürmek ara-
sında seçim yapmasına gerek yoktur. Finanse ettikleri kurum ve kuruluşlar arasında/içinde tamamlayıcılığı 
ve işbirliğini desteklerken; aynı zamanda bağımsız uyuma, risk azaltmaya ve ilkeli insani müdahaleye yatırım 
yapmak için bütçeleri koruma altına alabilirler. Öngörülebilir ve sürdürülebilir finansman bunun için esastır; 
böylece kuruluşlar tek yaklaşımlı belirli projeler için kısa vadeli hibeler peşinde koşmak yerine, enerjilerini 
ortak konular hakkında stratejik düşünmeye yönlendirebilirler (Mawhorter, 2020).

Küresel düzeyde iklim değişikliğinin risk ve etkilerini finanse etmeye yönelik uyumlu bir yaklaşım için (çok 
taraflı kurumlar arasındaki ve iki taraflı bağışçıların departmanları içindeki bağlantıları iyileştirmek için) hâlâ 
sistem değişikliğine ihtiyaç var. Bunun bazı işaretleri BM reformlarında ve bazı bağışçıların insani yardım, 
kalkınma ve barış yaklaşımlarının üçlü bağlantı noktasını uygulamaya koyma çabalarında ortaya çıkıyor 
(Dalrymple ve Swithern, 2019). Küresel kurumlar reform yapmakta yavaş olabilirken; yüksek riskli ülkelerdeki 
çok paydaşlı planlama süreçleri, uluslararası destek ve ulusal kaynakların bütünsel görünümünü birleştirerek 
ve tutarlı finansman için net bir talep yaratarak pratik bağlantılar oluşturabilir (bk. Kutu 7.2).
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KUTU 7.2: AFGANİSTAN’IN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FİNANSMAN 
ÇERÇEVESİNE BİRLEŞTİRİLMİŞ BİR YAKLAŞIM

Afganistan, Dirençli Büyüme için Finansman Çerçevesi (Financing Framework for Resilient Growth) olarak 
bilinen ve pek çok Güney Asya oluşumunda denenmiş bir modele dayanan bir İklim Değişikliği Finansman 
Çerçevesi geliştirmek için uluslararası destek aldı. Bu beş aşamalı yaklaşım, hükûmetleri tüm bütçeleri 
gözden geçirmeleri; iklim değişikliği hasarının tahmini maliyetlerini, cari harcamaların iklim değişikliği ile 
ilgisini, öngörülen gelecekteki finansmanı, potansiyel finansman boşluklarını, gerçekçi fırsatları ve bunları 
doldurmak için gereken planları dikkatli bir şekilde analiz etmeleri için destekliyor.

Afganistan’da bu süreç, 2017 yılında ilgili tüm bakanlıklarla birlikte çalışan, iklimle bağlantılı finans anlayışını 
geliştiren, iklim değişikliğini ulusal plan ve politikalarda yaygınlaştıran ve yatırım için öncelikli projeleri 
belirleyen İklim Finansmanı Biriminin oluşturulmasıyla sonuçlandı.

Diğer ülkelerin Afgan deneyiminden alacakları iki ders var: Birincisi, bu yaklaşım stratejik bir eylem planının 
temeli olarak iklim ve afet risklerinin, finansman akışlarının ve boşlukların bütünsel bir haritasını çıkarır. Daha 
yerleşik hâle geldikçe, erken uyarı ve çoklu tehlike riski ölçümleri için yeni ve gelişmekte olan modelleri de 
içerebilir. İkincisi, kırılgan bağlamlarda neler yapılabileceğinin bir örneğidir. Kurumsal desteğin mümkün 
olduğunu; ulusal paydaşlarla çalışmanın, uyumu geliştirmek ile kaynakla ilgili çatışmaları azaltmak arasındaki 
ara bağlantılara dayanan bir analiz derinliği ve tutarlılığı oluşturduğunu gösterir. 

Resch vd (2017) ve Action on Climate Today ile yapılan görüşmeden yararlanılmıştır. 

Afganistan, 2019. Belh eyaleti, Chimtaal ilçesi, Sar 
Asyaab köyü. Yıllar süren kuraklıktan sonra, ani seller 
birçok eyalette can kaybına ve hasara neden oldu.

© Afgan Kızılay Derneği / Meer Abdullah Rasikh
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7.2.2 Akıllı finansman planları oluşturmak
1. Kavram: Katmanlı finansman nasıl çalışır?

Silolardan kurtulmaya yardımı dokunan yaklaşımların yanı sıra, finansman araçlarını kullanmak için birleşik 
bir yaklaşımın varlığı elzemdir: İklimle bağlantılı afetlerin risklerini ele almak için birleştirilmiş akıllı finansman, 
doğru finansal araçların doğru şekilde bir araya getirilmesini gerektirir. Bu noktada afet riski finansmanında 
kullanılan “katmanlama” fikrinden hareket edilebilir. 

Katmanlı finansman, ilk etapta riskin mümkün olduğu kadar azaltılması ilkesine göre çalışır. Bununla birlikte, 
geride belli bir risk seviyesi kalmaya mahkumdur: Bunun bir kısmı absorbe edilebilir veya “tutulabilir” ancak 
aşırı olaylar karşısında riski transfer etmek için (örneğin sigorta mekanizmaları yoluyla) hükümler de hazır-
lanabilir (Dünya Bankası, 2018). Amaç afetlerin farklı aşamaları, şiddeti ve sıklığı açısından doğru fonların 
doğru yerde doğru zamanda hazır olması için tamamlayıcı finansman mekanizmalarından oluşan bir araç 
seti kullanarak ayrıntılı bir kapsam yaratmaktır (bk. Şekil 7.5). Tüm bunları önceden kabul etmek bir afetin ar-
dından bağışçıların takdirine başvurmak yerine rollerin, kuralların ve kaynakların önceden konumlandırılması 
ve tahmin edilebilir olması anlamına gelir (Clarke ve Dercon, 2016; Poole vd, 2020).

Finansman araçlarının her biri, finansman tür ve kaynaklarından oluşan bir karışımdan faydalanabilir: kalkın-
ma, iklim, insani yardım, yerel ve uluslararası, kamu ve özel. Akıllı bir katmanlı finansman planı, örneğin bir 
ülkenin tekrarlayan yerel kuraklıklar için acil durum fonlarına minimum tasarruf yatırımı yaptığı ancak daha 
nadir görülen büyük ölçekli seller için yüksek sigorta primi ödediği durumlarda “boşlukları” önler (Harris ve 
Jaime, 2019).

Katmanlama, afet riski finansmanının temel bir ilkesidir ve öncelikli olarak iklim değişikliğinin artan etkilerin-
den ziyade kısa vadeli aşırı şoklara odaklanır ancak genel fikir, tutarlı finansman planları hakkında düşünme-
nin bir yolu olarak daha geniş kriz finansmanına uygulanması yönündedir (Poole vd, 2020). Bazı STK’lar da 
kriz riskini etkili bir şekilde yönetmek amacıyla kendilerini en iyi şekilde konumlandırabilmek için katmanlı 
bir portföy geliştirmek isterler. Start Network tahmin ve müdahale fonlarının sigorta mekanizması ve diğer 
potansiyel araçlarla birlikte tutarlı bir finansman programının bir parçası olarak nasıl çalışabileceğini araştırır. 
IFRC’nin tahmine dayalı finansmanı da daha geniş bir araç portföyü içinde yer alır (bk. Kutu 6.3).
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Şekil 7.5: Afet risklerini yönetmek için finansmanı katmanlamak 

RİSK 
TUTMA

Bir şok durumunda kayıpların bedelini 
ödemeye hazır olmak

Daha sık ancak daha az şiddetli olan 
olaylar için uygundur. 

Uluslararası finansman araçları hibe ve kredilerdeki 
acil durum bilgilerini, tahmin temelli finansman da 
dahil olmak üzere IFRC Afet Acil Durum Fonu gibi 

havuzlanmış fonları içerir. 

RİSK TRANSFERİ

Zararın maliyetini başka bir tarafa 
kaydırmak için düzenlemeler yapmak

Seyrek ancak şiddetli olan olaylar için uygundur. 

Uluslararası finansman araçları 
Afrika Risk Kapasitesi afet riski sigortası gibi 

sigortaları içerir. 

Riskleri azaltmak ve direnç oluşturmak için önlemlere 
yatırım yapmak

Genellikle tüm afet riskleri için uygundur. 

Uluslararası finansman araçları RKY hibe ve kredilerini içerir. 

“Kalan” risk (risk azaltma önlemleri alındıktan sonra 
geriye kalan risk) aşağıdakiler tarafından bastırılabilir.

RİSK AZALTIMI

2. Engeller: Finansman için stratejik planlamanın önündeki engeller neler? 

Teleskobun doğru ucundan bakarak, yani araçtan ziyade nihai amaç ve etki ile başlamak çok önemlidir (Har-
ris ve Jaime, 2019; Pauw ve Klein, 2015; Poole vd, 2020). Finansman yaklaşımları çoğu zaman kapsamlı de-
ğildir; fonları ve dikkati tek bir mekanizmaya, risk yönetimine yönelik akıllı stratejik yaklaşımların ihmal ve 
zararına odaklar. Örneğin Senegal ve Malawi, büyük tehlikeler için sigorta türü poliçelere önemli meblağlar 
ödeyen ancak temel ulusal ARA veya ihtiyat fonlarından yoksun ülkelere örnek olarak verilebilir (Harris ve 
Cardenes, 2020). Bu, son zamanlarda afet sigortasına artan ilgiye yönelik bir eleştiri niteliği taşıyabilir; zira 
afet sigortası tüm bağlamlarda tüm riskler için uygun değildir, pahalı olabilir ve uygun maliyetli olmayabilir, 
sınırlı olan ulusal ve uluslararası fonların risk azaltımı için kullanılmasının önünde engel teşkil edebilir ya da 
caydırıcı olabilir (Hillier, 2018; Scherer, 2020).

Birçok aracın tasarlandığı son derece teknik ve tepeden-alta yöntemi de kavrayışın önüne geçebilir ve eşit 
olmayan bir finansman yaklaşımına neden olabilir. Yüksek düzeyde yapılandırılmış piyasa tabanlı herhangi 
bir finansal ürün gibi, afet sigortası ve tahviller de akıllı ve etkili bir yatırım olup olmadıklarının anlaşılması 
için derin bir finansal okuryazarlık ve şeffaflık gerektirir (Meenan vd, 2019). Bu okuryazarlığı inşa etmemek ve 
bu şeffaflığı sağlamakta başarısız olmak, uygun olmayan seçimlerle sonuçlanabilir. Ve finans yöneticileri, ak-
tüerler ve ekonomistler tarafından yüksek riskli toplumların gerçeklerinden uzakta tepeden-alta tasarlanan 
araçlar, neye ihtiyaç duyulduğu ve neyin işe yaradığı konusundaki yerel bilgileri hesaba katmakta başarısız 
olabilir. Etkili ve akıllı bir stratejinin parçası olmak için yüksek seviyeli matematiksel risk modellemesi, insanla-
rın gerçek hayatta karşılaştığı risklere ve kırılganlıklara karşı mantıksal olarak kontrol edilmelidir. 
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3.  İleriye yönelik adımlar: Bütünsel ve etkili finansman planları 
nasıl oluşturulur?

Momentum, katmanlı finansman fikrini farklı sağlayıcılar ve çıkar grupları arasında paylaşmak ve “sosyalleştir-
mek” için büyük bir potansiyele sahip “insani yardım afet riski finansmanı” yaklaşımları etrafında toplanıyor ve 
bu fikri iklim değişikliğiyle bağlantılı daha geniş bir risk yelpazesinde sunuyor. Start Network ve Uluslararası 
Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin (bkz: Kutu 7.3) imzasını taşıyan girişimler küresel, bölgesel ve ülke düzeyle-
rinde insani yardım afet riski finansman stratejilerinin iyileştirilmesi için ilkeler, ön koşullar ve elementler 
geliştiriyor. Bu girişimler, çeşitli teknik grupları bir araya getirerek yalnızca tamamlayıcılık sağlamakla kalmıyor, 
aynı zamanda son derece önemli olan karşılıklı anlayışı da kolaylaştırıyor. Örneğin insani yardım kuruluşları 
ve ulusal veya yerel müdahale ekipleri risk transfer mekanizmaları üzerinde işbirliği yaparak, risk finansmanı 
hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyorlar ve böylece sigorta temelli modelleri stratejik olarak daha fazla kul-
lanabiliyorlar; bu sırada sigorta sağlayıcıları da matematiksel risk modellerinin gerçek hayattaki sonuçlarına 
daha uyumlu hareket edebiliyorlar (Harris ve Jaime, 2019).

Kapsayıcı, çok paydaşlı süreçler etkili finansman stratejileri için ciddi önem taşıyor; finansman yaklaşımlarının 
katılımcı tasarımı, sürdürülebilirliklerini ve insanların karşılaştığı gerçek risk ve etkilere uygunluğunu artırıyor. 
Ayrıca, yerel bilgi ve ayrıntılı veriler karşısında üst düzey varsayımları ve ölçütleri kontrol etme ve tamamlama 
fırsatı sunuyor (Harris ve Cardenes, 2020). Afet riski finansmanı tasarımında sivil toplumun sesi genellikle 
eksikken, alan geliştikçe bunu ele almak için çok fazla fırsat ortaya çıkıyor (Montier vd, 2019). Bu, birçok risk 
finansmanı aracının etrafındaki hesap verebilirlik ve kanıt açığını kapatmak (Hillier, 2017) ve risk altındaki 
toplumlar için gerçekten işe yarayan yöntemlere dayalı iyileştirmeleri hızlandırmak için de önemli. 

Ekvador, 2019. Personel ve gönüllüler 
tahmine dayalı finansman eğitimi alıyor 
ve erken eylem protokollerini test ediyor. 
IFRC’nin Afet Acil Durum Fonu artık parayı 
önceden kararlaştırılmış erken eylem planları 
için tetikleyicilere dayalı olarak aktarmak 
üzere tasarlanmış yeni bir fon içeriyor. 

© Kosta Rika Kızılhaçı / Luis Guzmán
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KUTU 7.3: ULUSLARARASI KIZILHAÇ VE KIZILAY AĞININ BİR 
FİNANS ARAÇ KİTİ İÇERİSİNDEKİ İLERİYE DÖNÜK FİNANSMANI 

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Ağı, afet zaman çizelgesi boyunca eylemi desteklemek için geniş bir finansman 
yaklaşımları portföyüne sahip. Ağ genelinde, iklime duyarlı ARA, erken eylem ve hazırlık da dahil olmak üzere 
iklim eylemine yönelik yatırımları “ikiye katlama” hedefi var. 

2018 yılında, IFRC’nin Afet Acil Durum Fonu’nun kapsamı, tahmin temelli erken eylemi kapsayacak ve afet/
acil durum müdahalesi için kaynak sağlamanın ötesine geçecek şekilde resmî olarak genişletildi. Almanya 
Federal Dışişleri Bakanlığı ve Alman Kızılhaçı’nın desteğiyle mevcut fonun içine, önceden kararlaştırılan erken 
eylem planları için parayı belirli tetikleyicilere dayalı olarak aktarmak üzere tasarlanan yeni bir tahmine dayalı 
eylem fonu yerleştirildi. 2018–2019’da bu fon, altı ülkede yaklaşık 3,75 milyon İsviçre frangı aldı ve 1,9 milyon 
İsviçre frangı taahhüt/tahsis etti. Bu, Moğolistan’daki ekstrem zud kışına yönelik meteorolojik tahminlerle 
tetiklenen ve Moğol Kızılhaç Derneğinin geçimini çobanlıkla sağlayan aileleri korumak için ileriye dönük 
adımlar atmasını sağlayan ilk tahsisatı içeriyordu.

Tahmine dayalı eylem fonu, Filipinler Kızılhaçı da dahil olmak üzere erken eylemi destekleyebilen çeşitli 
ulusal kuruluşların sahip olduğu hızlı çıkarılan hazırlığa yönelik fonları tamamlıyor (ayrıntılı bilgi için Bölüm 
4’e bakabilirsiniz).

Ağ aynı zamanda sigorta gibi risk transfer araçlarından nasıl yararlanabileceğini de araştırıyor. Örneğin 
2020’de IFRC, tahmine dayalı eylem için öngörülebilir destek sağlamak ve Filipinler Kızılhaçı ve Myanmar 
Kızılhaç Derneğinin erken müdahalesini mümkün kılmak için Güneydoğu Asya Afet Riski Sigorta Aracını 
(SEADRIF) kullanmanın uygulanabilirliğini görmek amacıyla Dünya Bankası ile birlikte çalıştı. Belirli fonlara ve 
araçlara ek olarak; hem değişen ihtiyaçlara yanıt vermek üzere risk olasılığını hesaba katmak hem de afet 
riski yönetiminde gerekli teknik ve yapısal kapasitelere yatırım yapmak için öngörülebilir bir esnek finansman 
akışı Ağ için çok önemli.

Riske Dayalı Erken Eylem Ortaklığının (Risk-informed Early Action Partnership) bir parçası olarak, IFRC, 
fonların boşlukları dolduracak şekilde yönlendirilebilmesi için dünya çapında erken eylem finansmanı ve 
kapasitesinin kapsamını haritalandırıyor.

IFRC ve Alman Kızılhaç personeli tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır (IFRC, 2020a; 2020b)
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7.3 SONUÇ VE TAVSİYELER

COVID-19 salgınına verilen finansal tepki hakkında bir yazı kaleme alan Uluslararası Para Fonu Başkanı, “baş-
ka hiçbir şeye benzemeyen küresel bir krizin, başka hiçbir şeye benzemeyen küresel bir tepkiye ihtiyaç duy-
duğunu” ifade etti (Georgieva, 2020). Diğer krizlerden daha karmaşık, daha belirsiz ve daha küresel olduğu 
için benzeri görülmemiş bir eylem gerektirdiğine dikkat çekti. İklim değişikliğinin mevcut ve yaklaşmakta olan 
insani etkileri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Pandeminin yansımaları fon bulmayı zorlaştırabilirken, aynı za-
manda afet risklerini azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için akıllı finansmanın önemi konusunda 
bir uyarı niteliği de taşıyor. En kırılgan yerleri ve insanları hedef almak için yeni bir yatırım ölçeğinin ve yatırım 
repertuarının nasıl konuşlandırılabileceğini gösteriyor; yeşil, kapsayıcı, iklime ve afetlere dirençli ekonomiler-
le yeniden inşa fırsatı sağlıyor (Meige vd, 2020). 

Uluslararası yardım, iklim krizine müdahale yapbozunun sadece tek bir parçasıdır ancak iklim değişikliği 
karşısında en kırılgan olan nüfuslar için kritik önem taşıyor. Bir afet meydana geldikten sonra yardımın büyük 
ölçüde geçici, post-hoc bir şekilde gelmesinin ne ahlaki ne de finansal olarak savunulabilir olmadığı yaygın 
bir şekilde kabul ediliyor – iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak, afet riskini azaltmak ve etkilerini 
tahmin etmek için finansmanın önceden düzenlenmesi gerekiyor. Gelişmiş ülkelerin bu finansmanı sağlama 
taahhütlerini yerine getirme konusunda açık bir sorumluluğu bulunuyor; bununla birlikte finansmanın en 
çok ihtiyaç duyan insanlar için en büyük farkı yaratacak şekilde yönlendirilmesini ve tasarlanmasını sağlamak 
açısından bu finansmanın harcama aşamalarına dahil olan herkes bu sorumluluğa sahip. 

En kırılgan yerleri hedef almak için uyumlu bir 
çabaya ihtiyacımız var
Sorumlu fon tahsisi yapmayı taahhüt etmek 

• İki taraflı bağışçılar ve çok taraflı fonlar, en kırılgan yerlerin nerede olduğunu belirlemek için net çer-
çeveler geliştirmeli ve fonları bu çerçeveler dahilinde tahsis etme taahhütlerini açıklamaktan sorumlu 
olmalı. Bu, başta kırılgan bağlamlar olmak üzere “unutulmuş yerlere” öncelik verme hedefini benimseyen 
finansman pencereleriyle desteklenmeli. 

Finansmanın izlenmesinde titizlik ve tutarlılık sergilemek 

• İki taraflı ve çok taraflı bağışçılar, boşlukların tespit edilip giderilebilmesi için finansmanın görünürlüğünü 
iyileştirmeli. Bu, Rio ve ARA marker’larının uygulanmasında, özellikle ana akım programların ARA ve iklim 
değişikliğine uyum değerini belirtmede ve finansmanın hacminin ve etkisinin yerel düzeyde izlenmesi 
için çözüm geliştirmede çok daha fazla titizlik ve tutarlılık gerektirir.
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Yasal gereksinimleri bağlama göre uyarlamak 

• Bağışçılar ve çok taraflı fon yöneticileri, özellikle kırılgan bağlamlarda fonlara erişimi iyileştirmek için iyi 
uygulamalar geliştirmeli. Bu, hazırlık için iki aşamalı bir yaklaşım anlamına gelir: ulusal ve yerel düzeyler-
de kurumların güçlendirilmesine yönelik uzun vadeli desteğin bir parçası olarak hazırlığa belirli yatırımla-
rın artırılması ve aynı zamanda gerçekçi düzenleyici gereksinimlerin bağlama göre uyarlanması.

Etkilenen nüfuslar için fonlara kapsamlı erişim sağlamak 

• Fonların yerel düzeyde uygun ve erişilebilir olduğundan emin olmak için, doğrudan erişim girişimleri 
daha büyük bir yerel kuruluş yelpazesini kapsayacak şekilde genişletilmeli ve kapsayıcı devredilmiş fi-
nansmana yönelik destek ölçeklendirilmeli.

• Bağışçılar ve onların desteğini alan uluslararası, ulusal ve yerel kuruluşlar etkilenen nüfusları kapsama 
aktif bir şekilde dahil etmeyi ve (fon tasarımından teklif, tahsis, uygulama ve değerlendirme aşamalarına 
kadar) finansman döngüsü boyunca onların uzmanlıklarından yararlanmayı taahhüt etmeli. 

Fon tasarlarken sonuç odaklı bir yaklaşıma 
ihtiyacımız var
İnsanlara yönelik sonuçlar için finansman sağlamanın ortak amacını paylaşmak 

• İklim değişikliğinin risk ve etkilerini ele almanın nihai amacı, finansman silolarını birbirine bağlamalıdır 
(bk. Bölüm 6). Bu, bağışçıların finansman yapılarında yardım girdisi kategorisinden ziyade insanlara yö-
nelik sonuçlara göre, fon sağlama esnekliği yaratmasını ve bundan yararlanmasını gerektirir. Ayrıca, ik-
lim riskinin kalkınma finansmanına sistematik bir şekilde entegre edilmesini gerektirir: İklime duyarlı 
kalkınma yatırımlarının uyum ve risk azaltmaya yönelik aşamalı yaklaşımların temellerinin eksik olduğu 
yerlerde dirençli hizmetlere ve altyapılara entegre edilmesi.

• Hükûmetler ve uluslararası finans kurumları COVID-19 ekonomik teşvik paketlerini formüle ederken, 
en çok ihtiyaç duyan insanlara fayda sağlayan çevreci, kapsayıcı ve dirençli iyileşmeye yönelik finansal 
çözümlere odaklanarak “daha iyi bir yeniden inşa sürecine” yatırım yapmalı. 

Katkıların birlikte tutarlı bir plan oluşturmasını sağlamak 

• Bağışçılar, mali aracılar, yerel makamlar ve uygulayıcı kurumlar, sivil toplumla birlikte, katkılarının farklı 
risk katmanlarını ele alan kapsamlı, riske dayalı bir finansman planının parçası olmasını sağlamalı. Bun-
ların çok paydaşlı ulusal ve yerel planlar altında bir araya gelmesi gerekir, böylece finansman araçlarının 
seçimi bilgiye dayalı olur, ihtiyaç ve etki ile yönetilir ve kimseyi geride bırakmaz.
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BAŞARABİLİRİZ

İklim değişikliği konusunda ne yapıyoruz? Sıcaklıkların böylesine sürdürülemez bir hızda ve sürekli bir 
şekilde artmasının önüne geçmek için ülkelerin, özellikle de en büyük emisyon yayıcıların enerji, tarım ve ula-
şım sektörlerinde (ve diğerlerinde) ihtiyaç duyulan dönüşümsel değişiklikleri yapmaları aciliyet teşkil ediyor. 
Afetle ilgili göstergeler tünelin sonundaki ışıktan ziyade, bir duvara doğru ilerlediğimizi gösteriyor.

İklimsel olayların sıklığı ve yoğunluğu önemli ölçüde artıyor; artık diğer birçok aşırılıkla birlikte kategori 4 ve 5 
fırtınalarla, rekor kıran sıcak hava dalgalarıyla ve şiddetli yağmurlarla daha çok karşılaşıyoruz. Gıda güvensizli-
ği, doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri ve yer değiştirmeler de aynı şekilde artış gösteriyor. Bugün insani etkiler 
hâlihazırda açıkça görülüyor ve IFRC, bu tür olayların ardından insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının, 
önlem alınmadığı takdirde 2050’ye kadar yılda yaklaşık 200 milyona çıkabileceğini tahmin ediyor (IFRC, 2019). 

COVID-19’a yönelik küresel müdahale (bu rapor yazıldığı sırada genel bir başarıdan çok uzak olsa da) dünya-
nın dört bir yanındaki ulusların seferber olabileceğini, tüm ekonomileri etkileyen benzeri görülmemiş adımlar 
atabileceğini ve büyük bir küresel tehditle güçlü bir şekilde yüzleşmek için gerekli olan kaynakları bulabilece-
ğini göstermiş durumda. Küresel karbon emisyonlarının felaketlerle dolu olan yolunu kısaltmak ve küresel 
sıcaklık artışını azaltmak için en azından aynı seviyede enerji ve cesareti seferber edebiliriz (ve etmeliyiz). Son 
pandemi deneyimi, gelecekteki olaylara hazırlıklı olma yolunda, attığımız adımları değiştirmek için bir fırsat 
penceresi de yarattı. COVID-19 büyüklüğünde küresel bir felaket bu pencerenin iklim krizine doğrudan ba-
kabileceğimiz kadar açılmasını sağlayabilir. 
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Bu pencereden göreceğimiz şey, mevcut ve olası iklim kaynaklı afet risklerine etkin bir şekilde uyum sağlamak 
için ihtiyaç duyduğumuz kaynakların kesinlikle erişilebilir olduğudur. Evet, daha çok para harcanmalı. Ancak 
doldurulması gereken göreceli boşluklar, bu rapor yazılırken devam etmekte olan COVID-19 ekonomik kur-
tarma planlarının perspektifinden bakıldığında neredeyse önemsiz kalıyor. Örneğin Bölüm 6’da gelişmekte 
olan 50 ülkede tanımlanan yıllık uyum ihtiyaçları ile sağlanan finansman arasında yıllık 50 milyar İsviçre frangı 
açık olduğunu belirtmiştik. Bu, Temmuz 2020’de AB liderleri tarafından kabul edilen 750 milyar Euro’luk (802 
milyar İsviçre frangı) COVID-19 ekonomik kurtarma planının yalnızca % 6’sına (BBC, 2020) veya Mart ayın-
da ABD tarafından kabul edilen 2,2 trilyon ABD doları (2,1 trilyon İsviçre frangı) tutarındaki teşvik yasasının 
%2’sine denk geliyor (Cochrane ve Stolberg, 2020). Bu yatırımları yeşil ve uyum odaklı bir iyileştirmeye doğru 
şekillendirmek başlangıç için mükemmel bir yol olacaktır. Ayrıca risk azaltma, erken uyarı ve erken eyleme 
yönelik ön yatırım, 2:1 ila 10:1 arasında değişen faktörlerle müdahale ve iyileştirme maliyetlerini azaltacaktır 
(Küresel Uyum Komisyonu, 2019).

Aynı zamanda bilimsel bilgiyi daha pratik bir şekilde kullanmak, erken uyarıyı sahadaki daha hızlı ileriye dönük 
eylemle eşleştirmek ve kendimizi maruz bıraktığımız kavramsal, düzenleyici ve kurumsal yüklerden kurtul-
mak için bazı yeniliklere ve yeni düşünme yöntemlerine ihtiyacımız var. Bununla birlikte büyük ölçüde son 
yıllarda küresel ARA topluluğunun gerçekleştirdiği çok da ön planda gözükmeyen çalışmalar sayesinde, ba-
şarıya giden yolda ihtiyacımız olan araç ve bilgilerin çoğuna zaten sahibiz.

Küresel COVID-19 salgını, ısınan iklim nedeniyle dünya çapında ortaya çıkan yeni ve yıkıcı afet risklerini de 
birçok yönden deneyimlememize neden oldu. Ulusal kontrol önlemlerinin küresel başarı ve başarısızlıkları, 
önemli uyarılarla birlikte, COVID-19 test verilerinde günlük olarak okunabilir. Bu raporda verilen örneklerin 
de açıkça ortaya koyduğu gibi, iklimle bağlantılı afetlere ilişkin senaryoyu hızlandırabilseydik, erken eylemin 
avantajları ve eylemsizliğin maliyeti aynı çarpıcılıkla gözlerimizin önüne serilecekti. Şimdi seçimlerimiz de 
benzer şekilde belirleyici bir etkiye sahip olacak.

Sorunları geride bırakmalı ve sözleri eylemle desteklemeliyiz. Bu, direnç oluşturmaya (ve iklim değişikliğine 
uyum ile afet riski yönetiminin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi ve Paris 
Anlaşması’na entegrasyonuna) ilişkin mevcut taahhütleri uygulamak; en yüksek risk altındaki kişilere yönelik 
desteğe öncelik verilmesi ve toplum düzeyinde somut sonuçlar alınmasında ısrarcı olunması için daha iyi bir 
iş çıkartmak anlamına geliyor. 
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PEKİ AMA NASIL? 

İklime duyarlı olarak 
Kalkınma seçeneklerinde ve afet riski yönetim yaklaşımında iklime duyarlı olmamızın zamanı geldi. Her ikisi 
için de kilit çözüm bilim modellerinin bize yaklaşan riskler hakkında söylediklerini eksiksiz şekilde hesaba 
katmaktan, buna göre hareket etmekten, ayrıca bunların yakın geçmiştekilerden bile çok farklı olabileceğini 
anlamaktan geçiyor. 

Hâlihazırda doğal tehlikelere yüksek oranda maruz kalan insanlarla dolu bir dünyada, en azından makul de-
recede öngörülebilen şiddetli hava olayları ve yükselen deniz seviyeleri riskine karşı dirençli olmak amacıyla 
kritik altyapıyı da daha dayanıklı hâle getirmemiz gerekiyor. Artan risklerin ışığında, mevcut kırılganlık ve ka-
pasitelere yönelik çok daha kapsamlı ve incelikli bir anlayış geliştirmemiz; bunu sadece ulusal bir bütünlükte 
değil, toplum düzeyinde ele alıp gerçekleştirmemiz gerekiyor. 

Afet riski yönetimi programlaması için hem uzun vadeli hem de orta vadeli/mevsimsel tahminler planlama 
ve yatırım açısından kritik önem taşıyabiliyor, kısa vadeli tahminlerse ileriye dönük eylemleri tetikleyebiliyor. 
Erken uyarı sistemlerimizin korunması gereken kişilere ulaşmasını, bu kişiler tarafından anlaşılmasını ve kul-
lanılmasını sağlamak zorundayız. Ayrıca uyarıya yönelik yatırımlarımızın erken eyleme yönelik yatırımlar ile 
eşleştirilmesini sağlamalıyız, aksi takdirde bu uyarılar hayat kurtaramaz. 2019’daki BM İklim Eylemi Zirvesinde 
tanıtılan REAP (Risk-Informed Early Action Partnership - Riske Dayalı Erken Eylem Ortaklığı) hedeflerinde bu 
tür yararlı taahhütler yer alıyor. 30’dan fazla ülke ve kuruluş REAP’in taahhütlerini kabul etmiş durumda. Bir o 
kadar ülke ve kuruluşa da bu taahhütleri kabul etmeleri için çağrıda bulunuldu. Yeni bir şey olmasa da, afetler 
meydana geldikten sonra hızlı müdahalede bulunabilmek için kapasitemizi ve hazırlıklı olma hâlimizi sürekli 
olarak geliştirmek de planımızın bir parçası olmalı.

Pilot düzeyde (ve bazı Ulusal Dernekler tarafından) değeri kanıtlanmış kritik yeniliklerinden biri de ileriye dö-
nük yaklaşımlardır. Bunlar olası bir afetten önce en kırılgan nüfusa yardım ederek insanların acılarını, kayıp-
larını ve zararlarını azaltmayı amaçlar. Bir tehlikenin afete dönüşebileceğine yönelik tahminler ile öngörülen 
etkiyi önlemek veya en azından azaltmak için alınan önlemleri birbirine bağlar. Eylemler nakit para, temizlik 
ve hijyen kitleri veya barınak araç kitleri sağlamaktan hayvanların tahliyesi gibi geçim önlemleri almaya kadar 
çeşitlilik gösterir. Bu eylemler tahmin önceden belirlenmiş bir eşiğe ulaştığında gerçekleştirilir ve tipik olarak 
önceden düzenlenmiş bir finansman anlaşmasıyla desteklenir. Hem ulusal afet risk yönetimi yasa, politika 
ve planlarına hem de insani yardım bağışçıları ve kuruluşlarının prosedür ve uygulamalarına dahil edilmesi 
yoluyla bu yaklaşımı daha geniş plana taşımanın zamanı geldi. 
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Önceliklerimizi doğru belirleyerek 
Ortak hedefimiz herkesi afetlerden korumak! Ancak ilk önceliğimiz ve odak noktamız, iklim risklerine en çok 
maruz kalan ve en kırılgan durumdaki toplumlar olmalı. Bu kulağa makul gelebilir ancak ne yazık ki buna 
uygun şekilde ve tutarlı hareket etmiyoruz.

Daha önce de belirtildiği gibi, uluslararası iklim (ve afet riski azaltma) finansmanı düşük gelirli ülkelerdeki 
uyum ihtiyaçlarına uygun değil. Bununla birlikte fon tahsisleri özellikle de fonlar kişi bazında değerlendirildi-
ğinde en yüksek riske ve en düşük uyum kapasitesine sahip ülkelere öncelik tanımamaktadır. 

Bu durum bağışçıların yardımın etkinliği, işlem maliyetleri ve karmaşık ortamlarda özellikle de silahlı çatışma 
durumlarında direnç oluşturmanın zorluğuna yönelik endişeleriyle kısmen açıklanıyor. Ama hayat kurtarma-
nın yolu bu değil.

Bu sadece bağışçılarla ilgili bir sorun değil. Bazı devletler, iklim değişikliğine uyum ve afet riski azaltımı için 
kendi kaynaklarından finanse etmek istedikleri kapasite ışığında fazlasıyla hükûmet faaliyetleri vaat eden ya-
sal ve politika çerçeveleri benimsemiş durumda. En kırılgan kişilere odaklanmaya (ve bu kişilerin karar alma 
sürecine katılmalarını sağlamaya) yönelik açık yetki de birçok ARY yasasında, ulusal uyum planında ve ARA 
stratejisinde eksiktir. 

En yüksek risk altındaki kişi ve toplumlar bir yerden diğerine büyük farklılıklar gösterse de yoksul semtlerde 
yaşayanlar, yerli topluluklar, uzak bölgelerde ikamet edenler, yaşlı ve engelliler ile farklı cinsel yönelim, top-
lumsal cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsiyet özelliklerine sahip kişiler sıklıkla kapsam dışı kalabiliyor.

İnsani yardım kuruluşları için başka bir öncelik ise zararlı eylemlerden kaçınmak olmalı. Bu, sektör genelinde 
kendi faaliyetlerimizi ve operasyonlarımızı, özellikle karbon ayak izimizi ve çevre üzerindeki etkimizi yeşilleş-
tirmek için çok daha ciddi bir yaklaşım benimsemek anlamına geliyor. Çünkü sorunun bir parçası olursak, 
çözüm sunamayız.

Yaklaşımı entegre ederek ve yerelleştirerek 
“Entegrasyon” ifadesi küresel iklim krizi bağlamında kulağa devrim niteliğinde bir yaklaşım gibi gelmeyebilir 
ancak vazgeçilmezdir. Bir araya gelmeyi tam olarak başaramamış olsalar da, başlıca küresel düzenleyici çer-
çeveler (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Sendai Eylem Planı ve Paris Anlaşması) iklim değişikliğine uyum, 
afet riskinin azaltılması ve kalkınma konularında entegre ve tutarlı yaklaşımlar için (değişen derecelerde) 
çağrıda bulunuyor. Bununla birlikte, az sayıda ulusal afet risk yönetimi kanunu ve politikası iklim değişikliğine 
uyumu tam anlamıyla entegre ederken, bazı devletler iklim değişikliğine uyum, afet riski yönetimi ve kalkınma 
için paralel ve ayrı kurumsal mekanizmalar ve planlama süreçleri kullanıyor. Silolar aynı zamanda uluslararası 
finans kaynaklarını da zora sokmaktadır; kalkınma, insani yardım, iklim (ve diğer çevresel) finansman akışları 
genellikle koordinasyonsuz bir şekilde işliyor ve kapsamda boşluklar bırakıyor.

Yerel müdahale ekiplerine ve toplum düzeyindeki eylemlere destek de bu boşluklar arasında yer alıyor. Sivil 
toplumun çok taraflı iklim finansmanına erişmesi son derece zor. Dahası yerel afet müdahale ekiplerinin 
uzun vadeli kurumsal kapasite oluşturmasına yönelik desteği engelleyebilecek toplu bir kör nokta da bu-
lunuyor. İnsani yardım, kalkınma ve iklim finansmanı konusundaki karar alıcıların her biri, bir diğerinin bu 
konuyu ele alması gerektiğini düşünüyor. Bunun yanı sıra ulusal afet plan ve politikalarının toplum düzeyinde 
uygulanması için gereken kaynaklar yerel düzeyde genellikle eksik oluyor. 
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Ortak hedefimiz herkesi afetlerden 
korumak! Ancak ilk önceliğimiz ve 

odak noktamız, iklim risklerine en çok 
maruz kalan ve en kırılgan durumdaki 

toplumlar olmalı. Bu kulağa makul 
gelebilir ancak ne yazık ki buna uygun 

şekilde ve tutarlı hareket etmiyoruz.
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Daha iyi bir zamanlama olamaz! 
Bu raporun hazırlık aşamaları sona yaklaşırken, her gün yüz binlerce yeni COVID-19 vakası rapor ediliyor ve 
vaka sayılarındaki artış dünyanın her yerindeki ülkeleri etkiliyordu. Küresel ekonomik büyümenin yaklaşık %5 
oranında küçüleceği, akut gıda güvencesi olmayan kişilerin sayısının 121 milyona çıkacağı, afetlerle bağlantılı 
diğer dolaylı etkilerle birlikte 100 milyondan fazla çocuğun kızamık aşısını vurulamama riskiyle karşı karşıya 
kalacağı öngörülüyordu (Omtzigt ve Pople, 2020). Hem IFRC hem de BM krizi ele almak için şimdiye kadarki 
en büyük insani yardım çağrılarını yayınlarken; afet risk yönetimi yetkilileri, insani yardım kuruluşları ve bağış-
çılar işleyiş kabiliyetlerinin görünürde kesin bir sonu olmayan kısıtlama ve kontrol önlemleriyle ciddi şekilde 
aksadığını fark ediyordu. 

Bununla birlikte artık iklimle bağlantılı afetlerle yüzleşmenin zamanı geldi. Neden? Birincisi, buna mecburuz. 
Kısıtlamalar sırasında iklim emisyonlarında kısa vadeli bir düşüş görülse de, CO2 seviyeleri önceki kayıtların 
üstünde seyretmeye devam ediyor (UN News, 2020). Geçmiş küresel ısınmanın etkileri hâlâ kasırgalar, sıcak 
hava dalgaları ve dünyadaki diğer birçok aşırı olayda hissediliyor. Bu etkiler finansal yükümüzün azalmasını 
ve COVID-19 müdahalelerinin bitmesini beklemeyecek. 

İkincisi, daha önce de belirtildiği gibi, dünya çapında geliştirilmekte olan devasa teşvik paketleri yalnızca yeşil 
değil aynı zamanda dirençli ve kapsayıcı bir iyileştirmeyle daha iyi bir yapı inşa etmek için bir fırsat olarak gö-
rülebilir. Bu da toplumları gelecekteki afetler karşısında daha güvenli ve daha dirençli hâle getirmeye yatırım 
yapmak için ilgili fonların kullanılmasıyla mümkün olabilir. (Hepburn vd, 2020; IMF, 2020).

Üçüncüsü, dünyadaki gençler iklim değişikliği konusunda daha önce hiç olmadığı kadar örgütlenmeye baş-
ladı. Bu da önemli bir fırsat. Gençler, enerjileri ve yenilikçi bakış açıları sayesinde “birçoğumuzun 20 küsur 
yıldır üzerinde çalışıp başaramadığı şeyleri” başardı (Bradley, 2019); eğer kurumlar ve uzmanlar gençlerin 
liderliğini destelemek için daha çok çaba harcarlarsa, daha fazlasını da başarabilirler. 

Son olarak, daha önce de belirtildiği gibi, küresel bir krize tam olarak uyum sağladığımızda gücümüzü artırma 
kapasitemizin olduğunu, imkânsız görünen yerlerde kaynaklara ulaştığımızı ve bu krizi kontrol altına almak 
için benzeri görülmemiş hızlı adımlar attığımızı artık biliyoruz. İklim değişikliği, uzun vadede yaşamımızı ve 
refahımızı COVID-19 kadar tehdit ediyor. Çok geç olmadan etkili bir şekilde harekete geçmek için zamanımız 
var. Bu fırsatı kaçırmayalım.
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TAVSİYELERİN ÖZETİ

Hükûmetler için

• Yeşil, dirençli ve kapsayıcı bir toplumu desteklemek için COVID-19 finansal teşvik paketleri de dâhil ol-
mak üzere yatırımlar tasarlanması. İklim değişikliğinin azaltılmasına ve iklim değişikliğine uyuma yatırım 
yapılması.

• Okullar, hastaneler, çocuk ve yaşlı bakım tesisleri, deniz duvarları, enerji santralleri, su ve hijyen tesis-
leri gibi başlıca altyapıların, öngörülen iklim ve hava koşulları ile yükselen deniz seviyelerine dayanacak 
şekilde tasarlandığından (ve mümkünse güçlendirildiğinden) emin olunması. Düzenleyici bir araç olarak 
çevresel etki değerlendirmelerinden faydalanılması.

• Afet riski yönetimi yasalarının, politikalarının ve planlarının gözden geçirilmesi, böylece bunların iklime 
duyarlı olduklarından, anlaşıldıklarından ve uygulandıklarından emin olunması. Bunlar aynı zamanda, 
şoka dirençli sosyal koruma sistemleriyle bağlantılı olarak tahmine dayalı eylem ve finansman gibi önem-
li yenilikleri de dikkate almalı.

• Toplum düzeyinde eyleme geçirilebilir uyarıların ve yeterli bir koruyucu müdahalenin zamanında yapıl-
masını garanti eden, entegre ve insan merkezli erken uyarı ve erken eylem sistemlerine yatırım yapılması 
ve bu tarz sistemlerin tasarlanması.

• Özellikle yerel düzeyde, uyum ve afet riski yönetimi faaliyetleri için finansmana merkeziyetçi olmayan bir 
biçimde erişim sağlanması.

İnsani yardım (ve diğer ilgili sivil toplum) kuruluşları için

• Özellikle kentsel ortamda, ayrıca kalkınma uygulayıcılarının içerisinde pek yer almadığı karmaşık yapılı 
krizler gibi bağlamlarda iklim değişikliğine uyumun benimsenmesi ve güçlendirilmesi.

• Tahmin bilgilerinin planlamada kullanımının yaygınlaştırılması ve erken eylem açısından tahmine dayalı 
tetikleyicilerdeki başarılardan ders alınması.

• Önlenemeyen afetlere yönelik hızlı müdahaleyi güçlendirmeye ve kapasiteyi artırmaya devam edilmesi.

• Küresel ve yerel iklim ve çevresel ayak izlerinin şeffaf bir şekilde raporlanması ve geliştirilmesi, insani 
yardım faaliyetlerinin ve etkilerinin çevresel sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve insani yardım çalış-
malarında çevreyle daha güçlü bağlantılar kurulması için sorumluluk alınması.
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Çok taraflı ve ikili bağışçılar için

• Yeşil, dirençli ve kapsayıcı bir iyileşme sağlamak için COVID-19 destek paketleri tasarlanması. İklim deği-
şikliğinin azaltılmasına ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasına yatırım yapılması.

• En kırılgan durumdaki gelişmekte olan ülkelerin uyum ihtiyaçlarını karşılama konusundaki motivasyonun 
artırılması.

• İklim ve afet riskini azaltma finansmanının tahsisinde en yüksek riskli ve en düşük kapasiteye sahip ülke-
lere öncelik verilmesi.

• Prosedürlerin değiştirilmesi. Böylece uzun vadeli kurumsal ve müdahale kapasitelerinin güçlendirilme-
sinin yanı sıra, toplum öncülüğünde direnç oluşturmak için yerel düzeyde çok taraflı iklim finansmanına 
erişilebilir.

• Öngörülebilir şoklardan önce daha fazla insanın yardım alabilmesi amacıyla ileriye dönük yaklaşımlar 
için desteğin artırılması.

• İnsani yardım kuruluşlarının daha çevreci bir yaklaşım (sistemleri güçlendirmek için yeterli bütçelemeyi 
içermeli ve sürdürülebilir temine izin vermeli) benimsemelerinin desteklenmesi ve finansman faydalanı-
cılarına yönelik taleplerinde çelişkileri önlemek için kendi aralarında koordinasyon sağlanması.

İklim değişikliği kuruluşları ve uzmanları için

• İklim değişikliğinin neden olduğu afet riskinin daha etkili yönetilmesinin uyumun kritik bir unsuru ve do-
layısıyla risk azaltmanın yanı sıra küresel ve yerel iklim eyleminin önemli bir hedefi olarak benimsenmesi 
ve teşvik edilmesi.

• Kısa vadeli, tahmine dayalı eylem ve afet sonrası müdahaleyle uzun vadeli uyum için analitik araçların (ve 
politika ve finansman araçlarının) birbiriyle bağlantılı olması.

• Toplumların iklim kaynaklı risklere ilişkin zamanında ve anlaşılır bilimsel bilgi almasını sağlamak üzere 
insani yardım ve kalkınma ortaklarıyla işbirliği içinde çabaların iki katına çıkarılması.

• Çok paydaşlı yaklaşımlara duyulan ihtiyacı ve yerel düzeyde uygulamaya yönelik güçlü odaklanmayı da 
içeren şokları yönetmede insani ve afet risk azaltma toplumlarının deneyimlerinin geliştirilmesi.

Herkes için

• İklim değişikliğine uyum ve afet riski yönetiminde en savunmasız kişilerin öncelikli olarak ele alınmasının 
sağlanması.

• İklim riskiyle ilgili yerel bilgileri, başa çıkma mekanizmalarını, uygulamaları ve ihtiyaçları anlamak ve kültü-
rel açıdan uygun programlar tasarlamak için toplulukların sesinin daha yakından dinlenmesi.

• İklim değişikliğine uyum ve afet riski yönetimi çalışmalarında yerel sivil toplumun ve toplulukların liderli-
ğinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi.

• İklim kaynaklı afet risklerini ele almak için bilfiil birlikte çalışılması.
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Lübnan, 2016. Gayriresmî bir geçici 
yerleşim yerindeki Suriyeli mülteci 
çocuklar. Kırılgan gruplar bölgeden bölgeye 
büyük farklılıklar gösterir. İnsani yardım 
görevlileri olarak rolümüz, nerede olurlarsa 
olsunlar en kırılgan gruplara odaklanmak 
olmalıdır.

© IFRC / Stephen Ryan
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IFRC’NİN TAAHHÜDÜ

Aralık 2019’da IFRC ağı iklim değişikliğini, ele alınması gereken en önemli küresel zorluk olarak tanımlayan 
yeni bir on yıllık strateji (Strateji 2030) benimsedi. Bu strateji doğrultusunda diğer konuların yanı sıra şunları 
da taahhüt ettik:

• İklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğini hafifletme de dahil olmak üzere iklim risk yönetimini tüm 
programlarımıza, operasyonlarımıza ve savunuculuk çalışmalarımıza entegre etmek; maruziyet ve kı-
rılganlığı ele alma yaklaşımlarımızda daha iyi çevre yönetimi benimsemek

• Geçim kaynakları, gıda kıtlıkları, sağlık/iklimle bağlantılı yer değiştirmeler ve kentsel çevrelerdeki kırılgan-
lığın nedenlerine odaklanmak

• Müdahale gücümüzü geliştirebilmemizi sağlayacak erken eylem modellerini, bilimsel tahminleri, inovas-
yonu ve finansmanı benimsemek

• Hem uyum hem de hafifletme konusunda motivasyonu doğru seviyede tutup teşvik etmek ve kırılgan 
durumlarda insanların geride bırakılmamasını sağlamak için ortak sesimizi yükseltmek

• Kızılhaç ve Kızılay Yeşil Müdahale Çerçevesi’ni güçlendirmek, iklimsel ve çevresel ayak izimizi azaltmak 
için çabalamak.
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EKLER
METODOLOJİ 

Afet Verileri 
EM-DAT

EM-DAT, Université Catholique de Louvain’deki Afet Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi’nin (CRED) 
Uluslararası Afet Veritabanı’dır. Kamu kaynaklarından, DSÖ de dahil olmak üzere BM kurumlarından, sivil 
toplum kuruluşlarından, sigorta şirketlerinden ve araştırma enstitülerinden afetlerle ilgili bilgi toplar ve 
bunları derler; ikincil verileri ise basın kuruluşlarından alır. 

EM-DAT afet verileri şunları kapsar: 

• İklim ve hava ile bağlantılı olaylar:

– Meteorolojik: fırtınalar - tropikal siklonlar, ekstratropikal fırtınalar ve konvektif fırtınalar (hortumlar, 
fırtına dalgalanmaları, dolu, şimşek, şiddetli fırtınalar, dereko, kum fırtınaları, kış fırtınaları), aşırı 
sıcaklıklar (soğuk hava dalgaları ve sıcak hava dalgaları)

– Hidrolojik: seller - nehircil, plüviyal / ani seller, heyelanlar ve hidrolojik olaylarla bağlantılı çamur 
kaymaları

– İklimsel: kuraklıklar, yangınlar 

• Jeofiziksel: depremler, volkanik faaliyetler, kütle hareketine bağlı heyelanlar. 

• Biyolojik: salgın hastalıklar (sadece acil salgınlar), böcek istilaları, hayvan kazaları.

• Teknolojik: göçmen tekne kazaları ve endüstriyel kazalar (örneğin nükleer patlamalar ve baraj 
patlamaları) da dahil olmak üzere ulaşım kazaları (hava, tekne, tren ve yol). 

EM-DAT savaş, çatışma veya çatışmaya bağlı kıtlıkları afet olayları olarak ele almaz. Ayrıntı bilgi EM-DAT’tan 
edinilebilir (tarihsiz).

Bir afetin EM-DAT veri tabanına girebilmesi için aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılaması gerekir:

• 10 veya daha fazla kişinin hayatını kaybettiği bilgisi 

• 100 veya daha fazla kişinin etkilendiği bilgisi 

• Olağanüstü hal ilanı

• Uluslararası yardım çağrısı
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Bu raporda kullanılan EM-DAT verileri 1 Eylül 2020’de indirilmiştir. 

Hasar ve etkilenen kişilere ilişkin EM-DAT veri sınırlamaları

• Hasar: Afetlerin hasar ve maliyet tahminleri, EM-DAT’da büyük ölçüde eksik raporlanmaktadır: Kayıtların 
%78’i bu bilgiyi içermemektedir.

• Etkilenen insanlar: Afetlerden etkilenen ve hayatını kaybeden insan sayısına yönelik tahminler 
kapsamlı bir şekilde raporlanmamaktadır: Kayıtların %33’ü etkilenen insan sayısını içermemektedir, % 
21’i ise ölümlerin sayısını kaydetmemektedir.

• Diğer tehlike bilgileri: İklim ve hava ile bağlantılı afetlerin yoğunluğu (büyüklüğü) ile ilgili veriler sınırlıdır: 
Aşırı sıcaklık olaylarının %53’ü, yangınların %58’i ve sellerin %65’i ölçülebilir yoğunlukları hakkında bilgi 
içermemektedir. Kayıtların %15’inde tehlikelerin kesin süresi bilinmemektedir. Bununla birlikte net 
konumun mevcudiyeti de zayıftır (kayıtların %90’ı GPS lokasyonlarını içermez).

Olayların ve etkilenen ülkelerin sayısına ilişkin EM-DAT hesaplamaları 

Afetler, EM-DAT veri tabanına ülkeye göre kaydedilir: Bu, birkaç ülkeyi etkileyen tek bir olayın birden 
çok kez görüldüğü anlamına gelir. Bağımsız olayların sayısını hesaplamak için EM-DAT’da yer alan 
üç alana dayalı olarak özgün bir tamamlayıcı oluşturulmuştur: “Afet türü”, “Sıra” ve “Yıl”. Etkilenen 
ve hayatını kaybeden toplam insan sayısı daha sonra bu özgün tamamlayıcı tarafından bir araya 
getirilmiştir. Bu olayları doğrulamak için ReliefWeb afet veritabanıyla bir veri kontrolü yapılmıştır.  
10 veya daha fazla kişinin öldüğü ve/veya 100 veya daha fazla kişinin etkilendiği rapor edilen olaylar “önemli” 
olarak sınıflandırılır. Bölüm 2 ve 3’te sunulan analiz, yalnızca “önemli” sınıfında yer alan afetlere dayanmaktadır.

2019 ve 2020’deki afetler için ek kaynaklar

Veri kalitesi incelemesine dayanarak 2019 ve 2020’deki önemli afetlere genel bakışı iyileştirmek ve EM-DAT 
verilerini desteklemek için eksik afetleri, yerleri, büyüklükleri ve etkileri konu alan ikincil kaynaklar kullandık. 
Bu kaynakları şöyle sıralayabiliriz: 

• Kuraklıklar: ReliefWeb, Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET)

• Seller: Dartmouth Flood Observatory, FloodList

• Fırtınalar: National Hurricane Center (Ulusal Kasırga Merkezi), Japan Typhoon Warning Center, NOAA - 
IBTrACS, Zoom Earth, ReliefWeb, basın raporları 

• Yangınlar: NASA – FIRMS, NOAA - IBTrACS, Monitoring of the Andean Amazon Project, Kaliforniya Ormancılık 
ve Yangın Koruma Departmanı, Global Forest Information System, IFRC, basın raporları

• Sıcak hava dalgaları: Public Health England

• Depremler ve volkanik patlamalar: NOAA - NGDC (National Geophysical Data Center - Ulusal Jeofizik Veri 
Merkezi) 

• Salgınlar: DSÖ duyuruları, IFRC.
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Yer değiştirmeler 

Yer değiştirme verileri, Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi (IDMC)  tarafından özel olarak Küresel 
Ülke İçi Yerinden Edilme Veritabanı’ndan alınır. Veritabanı 26 Mayıs 2020’de indirilmiştir. 

İklim tahminleri 
İklim bilimi veri ve tahminleri, aksi belirtilmediği sürece Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nden (IPCC) 
alınmıştır. IPCC, iklim bilimi için kilit bir kaynaktır: Politika yapıcılara iklim değişikliğinin bilimsel temeli, etkileri 
ve gelecekteki riskleri ile uyum ve azaltma seçenekleri hakkında düzenli değerlendirme sağlamak üzere 
kurulmuş, 195 üye ülkeden oluşan uluslararası bir bilim insanı topluluğudur. IPCC, kendi bilimsel araştırmasını 
yürütmez, daha çok yayınlanan literatürü değerlendirir.

IPCC, en sonuncusu 2014 yılında yayınlanan Beşinci Değerlendirme Raporu (AR5) olan değerlendirme 
raporlarının yanı sıra, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından talep edilen özel raporlar 
yayınlamaktadır. Şu anda 2022’de yayınlanması beklenen AR6 üzerinde çalışan IPCC, kısa süre önce ise 
1,5 ºC Küresel Isınma Özel Raporu (SR15), Değişen İklimde Okyanuslar ve Kriyosfer Özel Raporu ve  İklim 
Değişikliği ve Arazi Özel Raporu’nu yayınladı. 

Gelecekteki tahminlerin doğruluğuna yönelik zorluklar göz önüne alındığında, IPCC tarafından geleceğin 
iklimiyle ilgili özetlenen ifadeler güven seviyelerini içerir. Spesifik iklim projeksiyonlarının belirtildiği 
durumlarda, bir dizi olası geleceği belirtmek için orta düzeyde bir stabilizasyon senaryosunu (atmosferdeki 
sera gazlarının, emisyonlardaki önemli azalma ile stabilize olduğu) temsil eden RCP4.51 ile yüksek emisyon 
senaryosunu temsil eden RCP8.5’e yönelik tahminler rapora dahil edilmiştir. 

Ülke analizi - afet riski ve iklim kırılganlığı 
Afet riski

INFORM endeksi tehlikelere tarihsel maruziyet, kırılganlık ve başa çıkma kapasitesine dayalı olarak ulusal 
afet riskini ölçmektedir. Ayrıntılı bilgi için INFORM’un internet sitesini ziyaret edebilirsiniz (tarihsiz). Bu 
analiz için afet riski, INFORM’un hava durumu ile ilgili olaylar (siklon, sel ve kuraklık) için tehlike ve kırılganlık 
puanlarına ve genel başa çıkma kapasitesi puanına göre hesaplanmıştır. Bu puan 0 ile 100 arasında bir 
aralıkla standartlaştırılmıştır (100 daha yüksek risktir). Bu analiz için INFORM 2017, mevcut en son veri yılının 
2017 olduğu Notre Dame Küresel Uyum Endeksi (Notre Dame Global Adaptation Index - ND-GAIN) ile 
eşleştirilmek üzere kullanılmıştır.
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İklim kırılganlığı 

ND-GAIN, iklimsel bozulmalar karşısındaki ulusal kırılganlığı ölçerken, aynı zamanda bir ülkenin uyarlanabilir 
eylemler için yatırımlardan yararlanmaya hazır olup olmadığını değerlendirir.

Kırılganlık maruziyet, duyarlılık ve uyarlanabilir kapasitenin bir kombinasyonu olarak hesaplanırken; hazırlıklı 
olma hali ekonomik, yönetimsel ve sosyal bileşenleri içerir. Bu puan 0 ile 100 arasında bir aralıkta sunulur 
(100 en düşük kırılganlıktır). Ayrıntılı bilgiye ND-GAIN, 2015’ten ulaşılabilir. Bu analiz için ND-GAIN 2017 
kullanılmıştır, çünkü bu mevcut en son veri yılıdır.

Genel kırılganlık 

INFORM ve ND-GAIN arasındaki karşılaştırma için, ND-GAIN’in kırılganlık puanını tersine çeviriyoruz:

Ters çevrilmiş ND-GAIN = 100 - ND-GAIN puanı 

İklim değişikliğine ve iklim değişikliğinin doğal tehlikeler üzerindeki etkisine dayalı kırılganlığı ölçmek için, 
genel kırılganlığı INFORM puanı ile ters çevrilmiş ND-GAIN puanını birleştirerek basit bir ortalama olarak 
hesaplıyoruz:

Genel kırılganlık = (INFORM + Ters çevrilmiş ND-GAIN) / 2

Bazı ülkeler ND-GAIN Endeksi’ne dahil edilmemiştir, bu ülkeler için yalnızca INFORM puanını kullanıyoruz.

Kısa vadeli (INFORM kaynaklı, afet riski karşısındaki kırılganlık) ve uzun vadeli kırılganlığı (genel kırılganlık) 
karşılaştırmak için, genel kırılganlık puanına INFORM risk seviyeleriyle uyumlu beşte birlik eşikleri uyguluyoruz:

• Çok düşük: 0 ila 19

• Düşük: 20 ila 34

• Orta: 35 ila 49

• Yüksek: 50 ila 64

• Çok yüksek: 65 ila 100.

İnsani müdahale 
IFRC GO, bir IFRC Afet Acil Durum Fonu (DREF) çağrısını veya Kızılhaç Kızılay Hareketi kapsamında bir çağrıyı 
tetikleyen afetler hakkında bilgi sağlayan, halka açık bir veri kaynağıdır. Ayrıca eylem planları, saha raporları, 
ani yayılımlar, durum raporları ve daha fazlasını içerir; bunları kullanımı kolay bir arayüzün yanı sıra haritalar, 
grafikler ve infografikler aracılığıyla sunar. IFRC, GO platformunu Kızılhaç ve Kızılay ağındaki acil durum 
operasyon bilgilerini yönlendirmek için 2018 yılında başlatmıştır. 
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İklimle bağlantılı afetlerinin maliyeti - geçmiş ve gelecek

The Cost of Doing Nothing raporu (IFRC, 2019a), iklimle bağlantılı afetlerin insani yardım maliyetlerinin geçmiş 
ve gelecekteki tahminlerinin temelini oluşturur. Kişi başına ortalama maliyet iki veri setinde hesaplanır: IFRC 
sistemi (IFRC GO) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çağrı sistemi (OCHA FTS). Bu maliyetler, 
çatışmalarla örtüşen afetler hariç olmak üzere, 2000’den 2018’e kadar olan verilere dayanır. IFRC sisteminde, 
kişi başına maliyetler afet türü ve ülke gelir grubuna göre oluşturulur; OCHA çağrı sistemindeki veriler genel 
bir ortalamaya dayalıdır. Güven aralıkları (%90) bir önyükleme ile hesaplanır (IFRC, 2019b). 

Afetlerden etkilenen küresel nüfusun tarihsel payı fırtınalar, kuraklıklar ve seller için EM-DAT temel alınarak 
hesaplanır; etkilenen insan sayısı, çok yıllık afetleri hesaba katmak için yıllık olarak hesaplanır. İklimle bağlantılı 
afetlerden etkilenen insanların ortalama küresel payı 2000 - 2019 aralığı için hesaplanmıştır. Gözlenen yıllık 
toplamlar 1970 ile 2019 arasında kaydedilmektedir.

Tarihsel yıllık toplam müdahale maliyetleri, etkilenen kişilerin gözlenen sayısının IFRC ve OCHA çağrıları 
dahilinde hesaplanan ortalama kişi başına maliyet aralığıyla çarpımına dayalı olarak 1970-2019 için hesaplanır. 
10 yıllık hareketli ortalama The Cost of Doing Nothing raporu tarafından sunulan tahmini kötümser senaryoya 
uygun şekilde hesaplanan en yüksek tahmini maliyetlere dayalı olarak hesaplanır.

Öngörülen toplam maliyetler, The Cost of Doing Nothing raporunun karamsar senaryosuna dayalı olarak 
2030 ve 2050 için hesaplanır. Bu, Dünya Bankası’nın Şok Dalgaları raporundaki tahminlere göre afetlerden 
etkilenen küresel nüfusun payındaki dengesiz büyüme ve artışla, SSP4’tür. Öngörülen bu değerler 2020-2050 
için ara değer olarak eklenmiştir ve %90 güven aralığı kişi başına maliyet belirsizliklerinin temeline dayanarak 
hesaplanmıştır. Güven aralığının, on yıllık hareketli ortalamadaki belirsizliği temsil ettiğini unutmamak gerekir. 

Düzenleyici çerçeveler 
Afet risk yönetimi yasalarının iklim değişikliğiyle ilgili bileşenlerinin analizi (IFRC Afet Yasası Programı tarafından 
geliştirilen ve bu raporun yazım aşamasında çevrimiçi kulanım hazırlıkları devam eden) IFRC Küresel Afet 
Risk Yönetimi Yasası Endeksi tarafından sağlanan veriler üzerine inşa edilmiştir. Endeks, dünyanın dört bir 
yanından yerel afet risk yönetimi (ARY) yasalarına ve politikalarına ve bunların temel afet hukukuna ilişkin 
konuları ne ölçüde ele aldığına genel bir bakış sunar. Ayrıca, iklim değişikliğine uyum ve koruma sorunları 
gibi tematik hususlara ilişkin referanslar da dahil olmak üzere risk azaltımı, hazırlıklı olma, müdahale ve 
toparlanmaya kadar tüm ARY spektrumuna odaklanarak her ülkedeki ARY sistemleri hakkında rehberlik 
sağlar. Özellikle 105 ülkenin ARY yasaları, uluslararası hukuk firmalarından ve akademik ortaklardan çekirdek 
bir uzman ekip tarafından tanımlanmış bir gösterge matrisine göre kategorize edilmiştir. 

Uyuma odaklı iklim yasa ve politikalarının analizi, London School of Economics’teki Grantham Research 
Institute ve Columbia Law School’daki Sabin Center for Climate Change Law tarafından geliştirilen Dünya 
İklim Değişikliği Yasaları veri tabanına dayalı olarak geliştirilmiştir. Bu, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere 
tüm BM ve UNFCCC taraflarının yanı sıra, BM veya UNFCCC üyesi olmayan bazı ülke, bölge ve toprakları da 
kapsar (örneğin Tayvan ve Filistin Devleti). Veritabanı, yasama organları tarafından kabul edilen veya yürütme 
organları tarafından yayınlanan ve artık taslak halinde olmayan yasa ve politikaları içerir. AB mevzuatı 
haricinde, yalnızca ulusal düzeydeki mevzuatı kapsar. Daha fazla bilgi için bkz: GRI (tarihsiz). 
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Kalkınma finansmanı 
Kalkınma finansmanı verileri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Yardım Komitesi’nden 
(DAC) elde edilmiştir. 

Bölüm 7’de belirtildiği gibi, hem iklim değişikliğine uyum hem de afet risk azaltımı (ARA) için finansman, OECD 
DAC’ye sunulan raporlamalarda tutarlı bir şekilde belirtilmemiştir. Bu, bu raporda sunulan rakamların kesin 
toplamlardan ziyade mevcut en iyi verilere dayalı tahminler olarak ele alındığı anlamına gelir.

İklim değişikliğine uyum finansmanı 

İklim değişikliğine uyum finansmanı, bu raporun yazılışı sırasında mevcut en son veri yılı olan OECD DAC 
Kreditör Raporlama Sistemi (CRS) 2018 verilerinden hesaplanır. İki taraflı ve çok taraflı bağışçılar için 
karşılaştırılabilir ödeme verileri şu anda mevcut olmadığından, veriler ödemelerden ziyade finansman 
taahhütlerini yansıtır.

Tüm alt kümeler için, Rio marker yaklaşımını takiben iklim değişikliğine uyum amaçlarını “özellikle hedeflemiş” 
olarak işaretlenen kalkınma finansman faaliyetleri seçilmiştir. Yalnızca “temel” (Rio marker 1) finansmanı dahil 
etme kararı, Rio marker 2 (önemli) olarak işaretlenen projelerin iklim değişikliği ile ilgisine bir finansman 
değeri atfetmenin zorluğundan kaynaklanmaktadır (söz konusu zorluklar literatürde kapsamlı bir şekilde 
tartışılmıştır – örneğin bkz. Carty ve Le Comte, 2019) 

Afet risk azaltımı finansmanı 

ARA finansmanı, mevcut en son veri yılı olan OECD DAC CRS 2018 verilerinden hesaplanmıştır.

OECD DAC verilerinin analizi, ilgili kodlarla işaretlenmiş ARA finansmanını diğer resmi kalkınma yardımlarının 
çok dilli anahtar kelime araması ile birleştiren benzersiz bir metodoloji kullanılarak Development Initiatives 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıntı bilgiye Development Initiatives, 2020‘den ulaşabilirsiniz. 

Kişi başına finansmanı hesaplamak için, BM Nüfus Bölümü 2020 tahminleri kullanılmıştır. 

Veri kataloğu

Konu Veri setinin ismi Zaman 
çerçevesi

Coğrafi
kapsam Kaynak

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Sıcaklık Yıllık ortalama sıcaklık anomalileri 1880–2019 Küresel, Bölge NCDC/NOAA – Climate at a Glance

Aşırı sıcaklık ve yağış endeksleri 1951–2019 Küresel, Ağ Climdex

Gelecekteki sıcaklık ve yağış verileri 2020–2099 Ülke
Dünya Bankası – İklim Değişikliği 
Bilgi Portalı (Climate Change 
Knowledge Portal)

Yağış
Küresel Yağış Şiddeti Endeksi 
(Global Precipitation Severity Index)

1951–2019 Küresel, Ağ Climdex
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Konu Veri setinin ismi Zaman 
çerçevesi

Coğrafi
kapsam Kaynak

Deniz buzu
Ortalama aylık deniz buzu kapsamı 
ve alanı

1978–2020 Bölge NSIDC

Antarktika ve Grönland buz kütle 
dengesi

1980–2019 Bölge IMBIE

Buzul Küresel buzul kütle değişimi 1950–2019 Buzul WGMS

Deniz seviyesi Küresel ortalama deniz seviyesi 1993–2020 Küresel NASA –Deniz Seviyesi Değişimi  
(Sea Level Change) 

TEHLİKELER

Afetler EM-DAT Uluslararası Afet Veritabanı 1900–2020 Ülke CRED

Afet veritabanı 1980–2020 Olay ReliefWeb

IFRC Operasyonları 1919–2020 Olay IFRC GO

Depremler Küresel tarihsel depremler 2150 BCE–2020 Olay NGDC

Volkanik 
patlamalar

Küresel tarihsel volkanik patlamalar 2150 BCE–2020 Olay NGDC

Tsunamiler Küresel tarihsel tsunamiler 1950–2020 Olay NGDC

Kuraklıklar Su stresi projeksiyonu
2020, 2030,
2040

Ülke WRI – Aqueduct Project

Seller Küresel ölçekteki önemli seller 1985–2020 Olay Dartmouth Flood Observatory

Sel projeksiyonu
2030, 2050,
2080

Ağ WRI – Aqueduct Project

Heyelanlar Küresel heyelan tehlikesi 2020 Ağ GFDRR Lab

Depremle tetiklenen heyelan 
tehlikesi

2020 Ağ GFDRR Lab

Fırtınalar Tarihsel siklonlar 1851–2020 Olay NCDC/NOAA – IBTrACS

Avrupa’daki şiddetli fırtınalar 2009–2020 Olay
Avrupa Şiddetli Hava Olayları  
Veritabanı (European Severe 
Weather Database) 

Yangınlar Küresel yangın arşivleri 2000–2020 Ağ NASA – FIRMS

Salgınlar Küresel salgın hastalıklar (ikincil veri) 1996–2020 Olay DSÖ (WHO) – Salgın hastalıklar

Sağlıkla ilgili aktif acil durumlar Devam ediyor Olay DSÖ (WHO) Acil Durum Panosu 
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Konu Veri setinin ismi Zaman 
çerçevesi

Coğrafi
kapsam

Kaynak

ETKİ

İnsanlar Doğal afetlerle bağlantılı ölüm yükü 1990–2017 Küresel, Ülke
IMHE – Global Burden of Disease 
Collaborative Network

Doğal afetlerle bağlantılı ülke içi  
yer değiştirmeler 

2008–2018 Küresel, Bölge IDMC

Hasarlar

Afetlere atfedilen  
hasarlı kritik altyapı

2005–2018 Küresel
Birleşmiş Milletler Afet Riskini 
Azaltma Ofisi

Afetlerin ekonomik kayıpları 1990–2017 Olay, Bölge SwissRe – Sigma Explorer

KIRILGANLIKLAR

Kırılganlık Kırılganlık 2015–2020 Ülke OECD – State of Fragility

Küresel Kırılganlık Veriseti 2000–2014 Ülke Stauss Center – State Fragility

Gıda 
Güvensizliği

Entegre Gıda Güvenliği 
Aşama Sınıflandırması (IPC)

2009–2019 Yerel FEWS NET

Afet riski INFORM Risk Endeksi 2010–2020 Ülke INFORM

İklim değişikliği
İklim değişikliğine uyum ülke 
endeksi

1999–2018 Ülke ND-GAIN Ülke Endeksi

Kırılgan nüfus 
Kenar mahallelerde yaşayan 
kentsel nüfusun oranı

1990-2014 Ülke Dünya Bankası – Veri bankası

Düşük rakımlı kıyı bölgesi kentsel-
kırsal nüfus ve arazi alanı  
tahminleri

1990, 2000, 
2010, 2100

Ağ

Uluslararası Yerküre Bilim 
Enformasyonu Ağı (Center for 
International Earth Science 
Information Network) 

Küresel Ülke İçi Yer Değiştirme 
Veritabanı

2003–2019 Ülke IDMC

Nüfus tabanlı yerel iklim 
maruziyeti ölçütleri

2016 Ülke Strauss Center – State Fragility

Yoksulluk
Günde 1,90 doların 
altında yaşayan nüfus 
(toplamın yüzdesi)

1981–2018 Ülke
Dünya Bankası, Kalkınma 
Araştırma Grubu (Development 
Research Group)
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Konu Veri setinin ismi
Zaman 

çerçevesi
Coğrafi
kapsam

Kaynak

KALKINMA

Nüfus Ülkeye göre nüfus 1950–2020 Ülke BM Nüfus Bölümü

Tarihsel nüfus verileri 1700–2000 Dünya, Bölge Hyde

Dünya Nüfus Beklentisi 2020–2100 Ülke BM Nüfus Bölümü

Kalkınma İnsani Gelişim Endeksi 1990–2018 Ülke UNDP – HDI

GSYİH (cari ABD doları fiyatları) 1960–2019 Ülke Dünya Bankası – GDP

Yüzey alanı 1961–2018 Ülke Dünya Bankası – Veri Bankası

Ülke grubu
Gelişmekte Olan Küçük Ada 
Devletleri

- Ülke UNDP

FİNANS VE POLİTİKALAR

Kalkınma 
finansmanı

OECD DAC Dış Kalkınma 
Finansmanı

1973–2018 Ülke OECD DAC - CRS

İklim değişikliği
OECD–iklimle bağlantılı dış 
kalkınma finansman akışları

2000–2018 Ülke OECD – Statistics

Yasa ve 
politikalar

IFRC Küresel Afet Risk Yönetimi 
Yasası Endeksi

2010–2020
Ülke, bölgesel,
uluslararası

IFRC – Afet yasası 

İklim mevzuatı ve politikaları 1947–2020 Ülke
Climate Change Laws of the 
World
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Burada verilen terimlerin tanımları, 2020 Dünya Afet Raporu’ndaki kullanımlarıyla ilişkilidir.  

Afet: Bir topluluğun işleyişinde meydana gelen, kendi kaynaklarını kullanarak baş etme kapasitesini aşan ciddi 
bir bozulma (UNDRR, tarihsiz). Doğal ve teknolojik tehlikeler, endüstriyel kazalar, kitlesel nüfus hareketleri ve 
bulaşıcı hastalıkların yanı sıra toplulukların maruziyetini ve kırılganlığını etkileyen çeşitli faktörler de dahil 
olmak üzere bu tür bir bozulma birçok potansiyel nedeni vardır. Afetler, 10’dan fazla kişinin öldüğü veya 
100’den fazla kişinin etkilendiği olaylar olarak tanımlanır ve EM-DAT tarafından kullanılan “önem” eşiğine 
göre kapsama alınır. Bu rapor temel olarak biyolojik, jeofiziksel ve iklim ve havayla bağlantılı doğal tehlikelerin 
tetiklediği afetlere odaklanır.

Afet azaltım finansmanı: Afet riskini ele almayı amaçlayan finansman akışlarını, araçları ve mekanizmaları 
tanımlamak için kullanılan geniş ve resmi olmayan bir terim. Afet riskini azaltma ve iklim finansmanından 
farklı olarak, herhangi bir özel anlaşma veya raporlama çerçevesi ile bağlantılı değildir ancak çeşitli aktörler 
tarafından farklı şekillerde kullanılan açıklayıcı bir terimdir.

Afet risk azaltımı: Yeni afet riskini önlemeye, mevcut olanı azaltmaya ve kalan riski yönetmeye odaklanan 
eylem. Bunların tümü direncin güçlendirilmesine ve dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine 
katkıda bulunur (UNDRR, tarihsiz).

Afet risk yönetimi: Yeni afet riskini önlemek, mevcut olanı azaltmak ve kalan riski yönetmek için afet 
riskini azaltma politikalarının ve stratejilerinin uygulanması, direncin güçlendirilmesine ve afet kayıplarının 
azaltılmasına katkıda bulunur. Afet risk yönetimiyle bağlantılı eylemler ileriye dönük, giderici veya telafi edici 
olabilir; ikincisine aynı zamanda kalıntı risk yönetimi de denir (UNDRR, tarihsiz).

Çevresel ayak izi ya da etki: Sera gazı emisyonları da dahil olmak üzere bir takım faaliyetlerin çevre 
üzerinde sahip olabileceği etkiler (sera gazı emisyonları “karbon ayak izi” olarak da bilinir)

Çevresel bozulma: Doğal çevrenin bir şekilde tehlikeye atıldığı, biyolojik çeşitliliği azaltan ve çevrenin genel 
sağlığını etkileyen süreç. Kökeni tamamen doğal olabilir, insan faaliyetlerinden kaynaklanabilir veya bu 
faaliyetler yüzünden artabilir (GEMET, 2020a). Çevresel bozulma hem iklim değişikliğinin bir etkisidir hem de 
iklim değişikliğinden etkilenen topluluklar için artan bir risktir.

Çevresel sürdürülebilirlik: Çevreye yönelik taleplerin tüm insanların şimdi ve gelecekte daha iyi yaşamasını 
mümkün kılan kapasiteyi azaltmadan karşılanabilmesi hali (GEMET, 2020b). Çevresel sürdürülebilirlik iklim 
eyleminden daha kapsamlı olsa da iklimsel ve çevresel etkilerin sınırlandırılması (örneğin emisyonları azaltarak 
ve uygulamaları yeşillendirerek) hem iklim değişikliğini hafifletmeye hem de insanların iklim değişikliği 
karşısındaki direncini güçlendirmeye katkıda bulunabilir (GEMET, 2020b; IUCN, tarihsiz; IUCN 2015).

Dirençlilik: Tehlikelere maruz kalan bir sistemin, topluluğun veya toplumun direnme, özümseme, 
düzenleme, uyum sağlama, dönüştürme, bir tehlikenin etkilerini zamanında ve (risk yönetimi aracılığıyla 
temel yapı ve işlevlerin korunması ve restorasyonu da dahil olmak üzere) verimli bir şekilde üzerinden atarak 
toparlanma becerisi (UNDRR, 2020).
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Doğa temelli çözümler: Toplumsal zorlukları etkili ve uyarlanabilir bir şekilde ele alan, eş zamanlı 
olarak insan refahına ve biyolojik çeşitliliğe fayda sağlayan doğal veya değiştirilmiş ekosistemleri koruma, 
sürdürülebilir bir şekilde yönetme ve onarma amacıyla gerçekleştirilen eylemler (IUCN). Ekosistem temelli 
afet risk azaltımı ve ekosistem temelli uyumu da kapsar (ilgili tanımlara göz atabilirsiniz).

Ekosistem temelli afet risk azaltımı: Sürdürülebilir ve dirençli bir kalkınma sağlama hedefiyle afet riskinin 
azaltılması için ekosistemlerin sürdürülebilir yönetimi, korunması ve restorasyonu (Estrella ve Saalismaa, 
2013).

Ekosistem temelli uyum: İnsanların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlamasına yardımcı 
olmak için genel bir uyum stratejisinin parçası olarak biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kullanılması 
(CBD, 2009).

Erken uyarı sistemi: Bireylerin, toplulukların, hükümetlerin, işletmelerin ve diğerlerinin tehlikelerden önce 
afet riskini azaltmak için zamanında harekete geçmelerini sağlayan entegre bir sistem. Bu sistem tehlike 
izleme, tahmin, afet riski değerlendirme, iletişim ve hazırlık faaliyetlerine yönelik yöntem ve süreçleri kapsar 
(UNDRR, tarihsiz). 

Hazırlıklı olma: Hükümetler, müdahale ve kurtarma kuruluşları, topluluklar ve insanlar tarafından mevcut 
veya olası afetlerin etkilerini etkin bir şekilde tahmin etmek, bunlara müdahalede bulunmak ve toparlanmak 
için geliştirilen bilgi ve kapasiteler (UNDRR, 2020).

İklim değişikliğine uyum: Değişen iklime (mevcut veya beklenen iklim değişikliği ve etkilerine) uyum 
sağlamak için yaptıklarımızdır. Beşeri sistemlerde uyum, zararları hafifletmeyi veya önlemeyi ya da faydalı 
fırsatlardan istifade etmeyi amaçlar. Bazı doğal sistemlerde insan müdahalesi, beklenen iklim değişikliğine ve 
etkilerine uyumu kolaylaştırabilir (IPCC, 2012). Uyum yalnızca artan sıcaklıklar ve deniz seviyesinin yükselmesi 
gibi uzun vadeli değişikliklerle başa çıkmak için alınacak önlemleri değil, aynı zamanda hava ve iklimle ilgili 
olaylar karşısında afet riskinin azaltılmasını da içerir. 

İklim değişikliğini hafifletme: İklim değişikliği oranını düşüren eylem. İklim değişikliğini hafifletmek, sera 
gazı emisyonlarının sınırlandırılması veya engellenmesiyle ve bu gazların atmosferden uzaklaştırılmasına 
yönelik faaliyetlerin artırılmasıyla sağlanır (IPCC, tarihsiz). Bu gazlardaki artış, dünyanın etrafına atmosferin 
ortalama sıcaklığını yükselten kalın bir battaniye sarma etkisine sahiptir. Fosil yakıtların yakılmasıyla açığa 
çıkan karbondioksit ana sera gazlarından biri olarak bilinir. 

İklim finansmanı: İklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı ve bunlara uyum sağlamayı destekleyen eylemleri 
finanse etmek için seferber edilen (yerel, ulusal, uluslararası, özel veya kamusal) mali kaynaklar. UNFCCC’e 
göre: “Emisyonları en aza indirmeyi, sera gazı yutaklarını güçlendirmeyi, beşeri ve ekolojik sistemlerin iklim 
değişikliğinin olumsuz etkileri karşısındaki kırılganlığını azaltmayı, direnci sürdürmeyi ve artırmayı amaçlayan 
finansman” (UNFCCC, 2014). Bununla birlikte, iklim finansmanını neyin oluşturduğuna dair üzerinde mutabık 
kalınmış uluslararası bir tanım veya bunun nasıl rapor edileceğine dair ortak kurallar yoktur. Tanımlar 
bağışçılara ve fonlara göre farklılık gösterir (Beecher, 2016; Watson ve Schalatek, 2020).
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İklime duyarlı programlama: İklime duyarlı programlamanın evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı 
yoktur. Bu raporun amacı doğrultusunda, bunu “iyi ve sürdürülebilir programlama” ile eş tutan Kızılhaç 
ve Kızılay tanımını kullanıyoruz: İnsanların iklim şoklarını öngörmesini, özümsemesini ve bunlara uyum 
sağlamasını garantiye almak için kapsayıcı yeşil kalkınmayı desteklemek ve mevcut hava tahminlerinden ve 
iklim biliminden yararlanmak. İnsani yardım programlaması, müdahale ve iyileştirme operasyonları sırasında 
iklimsel ve çevresel etkimizi azaltma çabalarını da içerir (Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi ve IFRC, 2020).

İleriye dönük eylem: Bir şoktan önce veya akut etkiler hissedilmeden afetlerin olası etkilerini önlemek veya 
hafifletmek için gerçekleştirilen bir dizi eylem. Eylemler, bir tehlike etkisi beklentisiyle ve olayın nasıl ortaya 
çıkacağına dair bir tahmine dayalı olarak gerçekleştirilir. İleriye dönük eylemler, risk azaltımına ilişkin uzun 
vadeli yatırımların yerini tutmamalı ve insanların riskleri yönetme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamalıdır 
(Anticipation Hub, 2020).

İleriye dönük finansman: İleriye dönük eylem, risk finansmanı ve insani yardım müdahalesinin zirvesinde 
gerçekleşir: yani yüksek bir kriz olasılığı olduğunda ancak kriz ortaya çıkmadan önce. Yaklaşan şok veya stres 
tahminlerini kullanarak krizlerin etkisini azaltmayı veya hafifletmeyi amaçlar. İleriye dönük finansman, olası 
bir krize yönelik kanıtların belirli kriterleri karşılamasıyla tetiklenen, önceden konumlandırılmış ikili veya toplu 
fonlamadır. İleriye dönük finansman, dört önemli unsur gerektirir: tahmine dayalı bilgiler, tetikleyiciler ve 
karar protokolleri; erken eylem planlaması; finansman mekanizmaları; dağıtım kanalları.

Jeomühendislik: İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için iklim sistemini kasıtlı olarak değiştirmeyi 
amaçlayan geniş kapsamlı bir yöntem ve teknoloji dizisi. Jeomühendislik yöntemlerinin tümü olmasa da 
çoğu (1) ya iklim sisteminde emilen güneş enerjisi miktarını azaltmayı (güneş radyasyonu yönetimi) ya da (2) 
atmosferdeki net karbon yutaklarını iklimi değiştirmeye yetecek ölçekte artırmayı (karbon dioksit giderimi) 
amaçlar.” Ölçek ve amaç hayati öneme sahiptir. Jeomühendislik yöntemlerinin özellikle endişe verici olan 
iki temel özelliği, iklim sistemini (atmosfer, kara veya okyanus) küresel veya bölgesel olarak kullanmaları 
veya etkilemeleri ve/veya ulusal sınırları aşan istenmeyen önemli etkilere sahip olmalarıdır. Jeomühendislik, 
hava modifikasyonu ve ekoloji mühendisliğinden farklıdır ancak aralarındaki sınırların belirsiz olduğu da 
söylenebilir (IPCC, 2012b).

Kayıp ve hasar: Ani başlayan olaylardan (siklonlar gibi iklimle bağlantılı afetler) ve yavaş başlangıçlı 
süreçlerden (deniz seviyesinin yükselmesi) kaynaklanan zararlar. Ekonomik kayıplar, piyasalarda yaygın olarak 
işlem gören kaynakların, malların ve hizmetlerin kaybı olarak; ekonomik olmayan kayıplar ise piyasalarda 
yaygın olarak işlem görmeyen kalemlerin kalanı olarak anlaşılabilir (UNFCCC, 2013).

Kırılganlık: “Olumsuz etkilenme eğilimi ya da yatkınlığıdır. Kırılganlık zarara karşı hassasiyet ya da duyarlılık 
ile başa çıkma ve uyum kapasitesinin olmayışı gibi çok çeşitli kavram ve öğeleri kapsar” (IPCC, 2014). UNDRR 
kırılganlığı “bir topluluğun tehlikelerin etkisine duyarlılığını artıran fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktör 
veya süreçlerin belirlediği koşullar” olarak tanımlar (UNDRR, 2017).

Maruziyet: Tehlikeye yatkın alanlarda bulunan insanların, altyapıların, konutların, üretim kapasitelerinin ve 
diğer somut beşeri varlıklarının durumu. Maruziyet ölçüleri, bir alandaki insan sayısını veya varlık türlerini 
içerebilir. Bunlar, ilgili alanda sözkonusu tehlikeyle ilişkili nicel riskleri tahmin etmek için belirli bir tehlikeye 
maruz kalan unsurların kırılganlığı ve kapasitesi ile birleştirilebilir (UNDRR, tarihsiz).
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Risk odaklı iyileşme: İyileşmenin daha sürdürülebilir ve dirençli olmasını sağlayan risk temelli bir karar 
süreci. İyileşme konusundaki karar vericileri, tüm iyileşme seçeneklerinin belirsiz risk ve fırsatlar yaratmayı 
içerdiğini anlamaya ve kabul etmeye sevk eder (ODI/UNDP, 2019). 

Sürdürülebilirlik: Çevresel, sosyal ve ekonomik talepler arasında bir denge sağlamak. Sürdürülebilir 
kalkınma bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün 
vermeden karşılayan kalkınmayı ifade eder (Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1987). Şiddetli iklim 
olayları gerçekleştikleri yerde nadir görülen olaylardır ve (sıcaklık, rüzgar hızı, yağmur hacmi vs. bakımından) 
sözkonusu konum için gözlemlenen aralığın üstünde ya da altında gerçekleşirler. Tüm şiddetli olaylar afete 
neden olmaz; zira bu, konum, maruziyet seviyesi, etkilenen alandaki insanların savunmasızlığı gibi bir dizi 
etkene ve diğer şok ve tehlikelerle eşzamanlı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlıdır (IPCC, 2012). 

Tahmine dayalı finansman: Geniş kapsamlı tahmin bilgileri ve risk analizine dayalı erken eylem için insani 
yardım fonuna erişim sağlayan bir program. Amacı, afetleri önceden tahmin etmek, mümkünse etkilerini 
önlemek, insanların acılarını ve kayıplarını azaltmaktır. Tahmine dayalı finansmanın en önemli unsurlarından 
biri, erken eylemlerin uygulanması için kaynakların açığa çıkarılmasını tetikleyen belirli tahmin eşiğiyle 
birlikte, finansal kaynakların tahsisinin önceden kararlaştırılmasıdır. Bu eylemlerin uygulanmasına dahil olan 
herkesin rol ve sorumlulukları Erken Eylem Protokolü’nde tanımlanmıştır. Bu, ilgili paydaşların tam uygulama 
taahhüdünü garantiye alır (IFRC, tarihsiz).

Tehlike: Can kaybına, yaralanmaya veya diğer sağlık etkilerine, mal hasarına, sosyal, ekonomik veya çevresel 
bozulmaya neden olabilecek süreç, olay veya insan etkinliği. Tehlikelerin kaynağı doğal, insan kaynaklı veya 
sosyo-doğal olabilir. Doğal tehlikeler çoğunlukla doğal süreç ve olaylarla ilişkilendirilir. Antropojenik tehlikeler 
veya insan kaynaklı tehlikeler, tamamen veya çoğunlukla insan faaliyetleri ve seçimlerinden kaynaklanır 
(UNDRR, tarihsiz). Bu terim, uluslararası insancıl hukuka ve ulusal mevzuata tabi olan silahlı çatışmaların ve 
diğer sosyal istikrarsızlık veya gerilim durumlarının meydana gelişini veya bunlara yönelik riski kapsamaz. 
Birçok tehlike sosyo-doğaldır; çevresel bozulma ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere hem doğal hem de 
antropojenik faktörlerle ilişkilidir.

Teknolojik ya da insan kaynaklı afetler: İnsanların neden olduğu, yerleşim yerlerinin içinde veya 
yakınında meydana gelen olaylar. Çevresel bozulma, kirlilik, ulaşım kazaları veya endüstriyel kazalar da buna 
dahil olabilir. Bu afet türü yangın, patlama ve çöken yapıları kapsayabilir veya kontaminasyon ve radyasyon 
da dahil olmak üzere nükleer, biyolojik veya kimyasal materyal sızıntılarıyla bağlantılı olabilir (IFRC, tarihsiz).

Uyum finansmanı: “Doğal ve beşeri sistemlerin mevcut veya beklenen iklim değişikliği etkileri karşısındaki 
kırılganlığını azaltmaya yönelik girişim ve önlemler” (IPCC, 2007). OECD DAC’nin raporladığı iklim finansmanını 
izlemek için oluşturulan Rio Marker, uyumu şu şekilde tanımlıyor: “Bir projenin, beşeri veya doğal sistemlerin 
(iklim değişkenliği de dahil olmak üzere) iklim değişikliğinin mevcut ve beklenen etkileri karşısındaki 
kırılganlığını azaltmayı amaçlaması; bunu direnci sürdürerek ya da artırarak iklim değişikliği streslerine, 
şoklarına ve değişkenliğine uyum sağlama veya bunları özümseme becerisinin artmasına ve/veya bunlara 
maruziyetin en aza indirilmesine yardımcı olarak yapmasıdır.”
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VERİ TABLOLARI

AFETLER, 1960–2019

İklim ve hava Jeolojik Biyolojik Tüm 
afetler

Fırtına Sel Kuraklık

İklim ve 
hava ile 

bağlantılı 
diğer 

afetler

Deprem Diğer jeolojik 
afetler Salgın

Diğer biyo-
lojik

afetler

1960’lar 176 151 31 38 85 14 28 0 523

1970’ler 231 236 36 70 89 20 46 0 728

1980’ler 379 462 61 151 150 43 117 0 1.363

1990’lar 603 789 71 290 217 60 369 2 2.401

2000’ler 660 1.499 121 371 249 59 535 1 3.489

2010’lar 589 1.298 106 362 231 43 220 1 2.850

Tümü 2.638 4.435 426 1.282 1.021 239 1.315 4 11.360

Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Dartmouth Flood Observatory, ReliefWeb ve IFRC GO.

Notlar: Sadece, 10’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği veya 100’den fazla kişinin etkilendiği olaylar dahil edilmiştir.  

AFET TÜRÜNE GÖRE ÖLÜMLER, 1960–2019

İklim ve hava Jeolojik Biyolojik Tüm 
afetler

Fırtına Sel Kuraklık

İklim ve 
hava ile 

bağlantılı 
diğer 

afetler

Deprem
Diğer 

jeolojik 
afetler

Salgın
Diğer 

biyolojik
afetler

1960’lar 133.891 32.394 1.510.650 6.294 52.080 5.392 9.457 0 1.750.158

1970’ler 357.300 70.746 119.081 8.977 439.839 546 9.894 0 1.006.383

1980’ler 45.936 51.512 557.268 11.934 59.810 25.250 43.902 0 795.612

1990’lar 210.943 95.401 3.113 18.687 103.553 1.637 93.918 0 527.252

2000’ler 171.775 53.813 1.147 99.795 453.622 513 58.574 0 839.239

2010’lar 27.592 46.972 258.035 86.147 267.663 1.463 54.864 0 742.736

Tümü 947.437 350.838 2.449.294 231.834 1.376.567 34.801 270.609 0 5.661.380

Kaynaklar: EM-DAT ve FAO/FEWS NET
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TÜRE GÖRE AFETTEN ETKİLENEN KİŞİ SAYISI, 1960–2019

İklim ve hava Jeolojik Biyolojik Tüm 
afetler

Fırtına Sel Kuraklık

İklim ve 
hava ile 

bağlantılı 
diğer 

afetler

Deprem Diğer jeo-
lojik afetler Salgın

Diğer 
biyolojik
afetler

1960’lar 30.245.783 42.374.639 117.899.704 4.006.487 4.073.242 511.416 478.275 0 199.589.546

1970’ler 52.539.673 218.877.106 263.706.885 139.595 16.757.344 369.837 2.238.824 0 554.629.264

1980’ler 141.405.317 468.400.677 593.546.376 3.882.575 32.969.714 663.397 1.689.442 0 1.242.557.498

1990’lar 224.066.597 1.436.605.223 309.913.523 12.547.702 24.622.267 2.050.571 13.574.854 2.200 2.023.382.937

2000’ler 397.233.409 951.524.335 755.616.713 89.106.787 82.543.498 1.455.767 4.946.567 500.000 2.282.927.076

2010’lar 323.999.906 673.350.671 690.171.258 15.333.850 35.302.611 3.558.531 5.275.953 2.300.005 1.749.292.785

Tümü 1.169.490.685 3.791.132.651 2.730.854.459 125.016.996 196.268.676 8.609.519 28.203.915 2.802.205 8.052.379.106

Kaynak: EM-DAT

KITALARA GÖRE AFETLER, 1960–2019 (OLAY BAZLI)

Afrika Amerika Asya Avrupa Okyanusya Tüm afetler

1960’lar 62 160 245 40 17 523

1970’ler 97 192 359 47 33 728

1980’ler 210 336 640 112 66 1.363

1990’lar 440 578 1.061 231 100 2.401

2000’ler 925 686 1.452 321 123 3.489

2010’lar 622 620 1.305 212 110 2.850

Havayla bağlantılı 1.480 2.146 4.028 791 365 8.781

Jeofiziksel 73 284 716 135 60 1.260

Biyolojik 804 142 318 37 24 1.319

Tümü 2.356 2.572 5.062 963 449 11.360

Kaynaklar: EM-DAT, FAO/FEWS NET, Dartmouth Flood Observatory, ReliefWeb ve IFRC GO.

Not: Burada kullanılan istatistikler olay bazlıdır: Bir fırtına birden fazla ülkeyi etkilese bile tek bir olay olarak. birden fazla kıtayı etkiliyorsa birden fazla 
olay olarak sınıflandırılır. Bu da total sayıların her zaman bölgesel olayların veya tehlike sayısının toplamı olmadığı anlamına gelir. Bu grafik sadece doğal 
tehlikelerin tetiklediği afetleri kapsar.
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DOĞAL TEHLİKELERİN TETİKLEDİĞİ EN ÖLÜMCÜL 50 AFET, 2019

Olay adı Tür Tehlike Etkilenen ülkeler Ölümler Etkilenen 
insan sayısı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 
Kongo: Kızamık salgını - Ocak 2019 Biyolojik Salgın Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti 6.045 446.246

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 
Ebola salgını – 2019 Biyolojik Salgın Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti 2.235 3.444

Batı Avrupa: Sıcak hava dalgası  - 
Temmuz 2019 İklim ve hava Aşırı sıcaklık Avusturya, Belçika, Fransa, 

Almanya, Hollanda, İngiltere 2.241 Bilinmiyor

Idai Siklonu – Mart 2019 İklim ve hava Fırtına, Sel
Malawi, Madagaskar
Mozambik, Zimbabve

1.294 2.813.558

Filipinler: Dang humması salgını - 
2018–2019 Biyolojik Salgın Filipinler 809 164.194

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 
Kongo: Kolera salgını – Ocak 2019 Biyolojik Salgın Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti 732 39.000

Yemen: Kolera salgını -
Aralık 2019

Biyolojik Salgın Yemen 713 461.542

Batı Avrupa: Sıcak hava dalgası  - 
Haziran 2019 İklim ve hava Aşırı sıcaklık Belçika, Fransa, Almanya, 

İtalya, İspanya 704 Bilinmiyor

Batı Avrupa: Sıcak hava dalgası  - 
Ağustos 2019 İklim ve hava Aşırı sıcaklık Belçika, İngiltere 508 Bilinmiyor

Dorian Kasırgası – Eylül 2019 İklim ve hava Fırtına Bahamalar, ABD 379 15.000

Orta ve Latin Amerika: 
Dang Salgını - Haziran 2019

Biyolojik Salgın
Kosta Rika, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, 
Kolombiya, Nikaragua

334 273.057

Filipinler: Kızamık salgını -  
Şubat 2019 Biyolojik Salgın Filipinler 333 22.967

Yemen: Dang salgını -
Aralık 2019

Biyolojik Salgın Yemen 219 59.486

Maha Siklonu – Kasım 2019 İklim ve hava Fırtına Hindistan 178 Bilinmiyor

Japonya: Sıcak hava dalgası – Temmuz 
2019 İklim ve hava Aşırı sıcaklık Japonya 162 18.347

Hindistan: AES (Akut Ensefalit 
Sendromu) Salgını – Ocak 2019 Biyolojik Salgın Hindistan 121 418

Endonezya: Seller – Mart 2019 İklim ve hava Sel Endonezya 115 227.937

Hindistan: Sıcak hava dalgası – Mayıs 
2019 İklim ve hava Aşırı sıcaklık Hindistan 112 450

Hagibis Siklonu – Ekim 2019 İklim ve hava Fırtına Japonya, Guam 119 390.470

Kenya: Seller - Ekim 2019 İklim ve hava Sel Kenya 100 19.000

Kenya: Tapach Heyelanı - Kasım 2019 İklim ve hava Heyelan (H) Kenya 97 120

Pakistan: Dang salgını -  
Eylül 2019 Biyolojik Salgın Pakistan 95 53.834
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Olay adı Tür Tehlike Etkilenen ülkeler Ölümler Etkilenen 
insan sayısı

Çad: Kızamık salgını – Mayıs 2018 Biyolojik Salgın Çad 90 4.227

Hindistan ve Pakistan: Kum 
Fırtınası - Nisan 2019 İklim ve hava Fırtına Pakistan, Hindistan 89 135

Fani Siklonu – Nisan 2019 İklim ve hava Fırtına Bangladeş, Hindistan 89 20.010.045

Afganistan ve Pakistan: Sel -
Şubat 2019 İklim ve hava Sel Pakistan 25 129.122

İran ve Irak: Seller Mart 2019 İklim ve hava Sel İran. Irak 85 10.006.961

Endonezya: Sulawesi Heyelanları - 
Ocak 2019 İklim ve hava Heyelan

hidromet (H) Endonezya 84 6.643

Lekima Tayfunu – Ağustos 2019 İklim ve hava Fırtına Çin, Tayvan, Filipinler, 
Malezya 74 108.000

Güney Afrika: Seller - Mart 2019 İklim ve hava Sel Güney Afrika 73 1.000

Nijerya: Kızamık salgını -
Ocak 2019 Biyolojik Salgın Nijerya 72 22.000

Phanfone Siklonu – Aralık 2019 İklim ve hava Fırtına Filipinler, Caroline Adaları 63 3.200.000

Uganda: Heyelanlar – Haziran 
2019 İklim ve hava Heyelan (H) Uganda 61 129.953

Peru: Seller - Şubat 2019 İklim ve hava Sel Peru 61 8.379

Hindistan: Kuzey Hindistan 
Fırtınalar – Haziran 2019 İklim ve hava Fırtına Hindistan 60 Bilinmiyor

Nijerya: Seller - Eylül 2019 İklim ve hava Sel Nijerya 57 50.000

Sudan: Seller - Ağustos 2019 İklim ve hava Sel Sudan 54 100.000

Kamerun: Bafoussam Şehri 
Heyelanı - Ekim 2019 İklim ve hava Heyelan (H) Kamerun 54 Bilinmiyor

Kenneth Siklonu – Nisan 2019 İklim ve hava Fırtına Mozambik, Komorlar, 
Tanzanya 53 2.745.405

Orta Afrika Cumhuriyeti: Kızamık 
salgını - Ocak 2019 Biyolojik Salgın Orta Afrika Cumhuriyeti 53 3.600

Bulbul Siklonu –Kasım 2019 İklim ve hava Fırtına Bangladeş. Hindistan 52 381.506

Çad: Tibesti Heyelanı - Eylül 2019 İklim ve hava Heyelan (H) Çad 52 37

Çin: Shuicheng Heyelanı – 
Temmuz
2019

İklim ve hava Heyelan (H) Çin 51 40

Arnavutluk: Durres Depremi
Durres - Kasım 2019 Jeofiziksel Deprem Arnavutluk 51 92.095

Afganistan: Seller - Mart 2019 İklim ve hava Sel Afganistan 51 1.281
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Olay adı Tür Tehlike Etkilenen ülkeler Ölümler Etkilenen    
insan sayısı

Güney Sudan: Korok Köyü - 2019 İklim ve hava Yangın Güney Sudan 50 12

Bangladeş: Soğuk hava dalgası – 
Ekim 2019 İklim ve hava Aşırı sıcaklık Bangladeş 50 4.500

Burundi: Seller – Aralık 2019 İklim ve hava Sel Burundi 40 250

Afganistan: Heyelan – Ocak
2019 İklim ve hava Heyelan (H) Afganistan 40 Bilinmiyor

Paraguay: Seller – Mart 2019 İklim ve hava Sel Paraguay 39 519.197

Kaynaklar: EM-DAT ve FAO/FEWS NET

ETKİLENEN KİŞİ SAYISINA GÖRE EN BÜYÜK 50 AFET, 2019

Olay adı Tür Tehlike Etkilenen ülkeler Ölümler Etkilenen 
insan sayısı

Fani Siklonu – Nisan 2019 İklim ve hava Fırtına Hindistan, Bangladeş 89 20.010.045

Afganistan: Kuraklık – 2018–2019 İklim ve hava Kuraklık Afganistan Bilinmiyor 10.600.000

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti: 
Kuraklık 2019 İklim ve hava Kuraklık Kore Demokratik Halk 

Cumhuriyeti Bilinmiyor 10.100.000

İran ve Irak: Seller - Mart 2019 İklim ve hava Sel İran, Irak 85 10.006.961

Doğu ve Güney Afrika: Kuraklık -
2019

İklim ve hava Kuraklık

Angola, Botsvana, 
Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Esvatini, 
Lesotho, Malawi, Mozambik, 
Namibya, Güney Afrika, 
Birleşik Tanzanya 
Cumhuriyeti, Zambiya, 
Zimbabve

Bilinmiyor 9.342.644

Hindistan: Kuraklık - 2018 İklim ve hava Kuraklık Hindistan Bilinmiyor 8.200.000

Pakistan: Kuraklık - 2018–2019 İklim ve hava Kuraklık Pakistan Bilinmiyor 5.000.000

Phanfone Siklonu – Aralık 2019 İklim ve hava Fırtına Filipinler, Caroline Adaları 63 3.200.000

Idai Siklonu – Mart 2019 İklim ve hava Fırtına Mozambik, Malawi, 
Zimbabve, Madagaskar 1294 2.813.558

Kenneth Siklonu – Nisan 2019 İklim ve hava Fırtına Mozambik, Tanzanya, 
Komorlar 53 2.745.405

Kenya: Kuraklık – 2014–2020 İklim ve hava Kuraklık Kenya Bilinmiyor 2.600.000

Kammuri Tayfunu – Kasım 2019 İklim ve hava Fırtına Filipinler, Kuzey Mariana 
Adaları 4 1.993.898

Somali: Kuraklık – 2015–2020 İklim ve hava Kuraklık Somali Bilinmiyor 1.500.000
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Olay adı Tür Tehlike Etkilenen ülkeler Ölümler Etkilenen    
insan sayısı

Siklon: Pabuk – Ocak 2019 İklim ve hava Fırtına Tayland, Vietnam, Myanmar, 
Malezya 10 720.885

Güneydoğu Asya: Kuraklık - 2019-
2020 İklim ve hava Kuraklık Vietnam, Filipinler, Tayland, 

Laos Bilinmiyor 701.558

Paraguay: Seller - Mart 2019 İklim ve hava Sel Paraguay 39 519.197

Yemen: Kolera salgını -
Aralık 2019

Biyolojik Salgın Yemen 713 461.542

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 
Kongo Cumhuriyeti: Kızamık salgını - 
Ocak 2019

Biyolojik Salgın Demokratik Kongo Cum-
huriyeti 8.959 446.246

Filipinler: Davao Depremi -
Aralık 2019

Jeofiziksel Deprem Filipinler 14 394.565

Hagibis Tayfunu – Ekim 2019 İklim ve hava Fırtına
Japonya, Guam, Kuzey
Mariana Adaları

106 390.470

Bulbul Siklonu – Kasım 2019 İklim ve hava Fırtına Bangladeş, Hindistan 52 381.506

Bolivya: Seller - Şubat 2019 İklim ve hava Sel Bolivya 34 335.540

Orta ve Latin Amerika: Dang salgını - 
Haziran 2019 Biyolojik Salgın

Nikaragua, Kolombiya, 
Honduras, El Salvador, 
Guatemala, Kosta Rika

334 273.057

Somali: Seller – Ekim 2019 İklim ve hava Sel Somali Bilinmiyor 270.000

Filipinler: Sultan Kudarat Depremi - 
Ekim 2019 Jeofiziksel Deprem Filipinler 23 260.703

Endonezya: Ambon Depremi - Eylül 
2019 Jeofiziksel Deprem Endonezya 31 247.418

Çin: Yibin Depremi - Haziran 2019 Jeofiziksel Deprem Çin 13 244.220

Suriye: Seller - Mart 2019 İklim ve hava Sel Suriye 2 235.000

Endonezya: Seller - Mart 2019 İklim ve hava Sel Endonezya 115 227.937

Filipinler: Dang salgını - 2018 - 2019 Biyolojik Salgın Filipinler 809 164.194

Hindistan: Muson - Ağustos 2019 İklim ve hava Sel Hindistan 25 134.500

Pakistan: Mirpur Depremi -
Eylül 2019

Jeofiziksel Deprem Pakistan 39 130.398

Uganda: Heyelanlar - Haziran 2019 İklim ve hava Heyelan (H) Uganda 61 129.953

Afganistan ve Pakistan: Seller -
Şubat 2019

İklim ve hava Sel Afganistan, Pakistan 88 129.122

Cezayir: Soğuk hava dalgası - Ocak 
2019 İklim ve hava Aşırı sıcaklık Cezayir 8 125.025

Faxai Tayfunu– Eylül 2019 İklim ve hava Fırtına Japonya 3 120.000

Lekima Tayfunu – Ağustos 2019 İklim ve hava Fırtına Çin, Tayvan, Filipinler, 
Malezya 74 108.000
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Olay adı Tür Tehlike Etkilenen ülkeler Ölümler Etkilenen    
insan sayısı

Sudan: Seller - Ağustos 2019 İklim ve hava Sel Sudan 54 100.000

Madagaskar: Kızamık salgını - Ekim 
2018 Biyolojik Salgın Madagaskar Bilinmiyor 98.415

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 
Seller – Ekim 2019 İklim ve hava Sel Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti Bilinmiyor 98.000

Arnavutluk: Durres Depremi -  
Kasım 2019 Jeofiziksel Deprem Arnavutluk 51 92.095

Tapah Tayfunu – Aralık 2019 İklim ve hava Fırtına Kore Cumhuriyeti, Japonya 2 85.391

Mozambik: Seller - Eylül 2019 İklim ve hava Sel Mozambik 10 63.000

Podul Siklonu – Ağustos 2019 İklim ve hava Fırtına Filipinler, Vietnam 10 61.502

Yemen: Dang salgını -
Aralık 2019

Biyolojik Salgın Yemen 219 59.486

Çin: Muson - 2019 İklim ve hava Sel Çin 13 56.351

Endonezya: Seller - Haziran 2019 İklim ve hava Sel Endonezya 2 55.495

Pakistan: Dang salgını - Eylül 2019 Biyolojik Salgın Pakistan 95 53.834

Nijerya: Seller - Eylül 2019 İklim ve hava Sel Nijerya 57 50.000

Kamboçya: Seller - Eylül 2019 İklim ve hava Sel Nijerya 7 50.000

Kaynak: EM-DAT ve ReliefWeb.

İKLİM KIRILGANLIĞI VE SAVUNMASIZLIĞI, 2017

Ülke Afet riski ve iklim kırılganlığı endeksleri Savunmasızlık ve kırılganlık 
sınıflandırmaları 

İklimsel Afet Riski 
(INFORM)

İklim değişikliğine 
uyum  

(ND-GAIN)

Genel kırılganlık 
puanı Genel kırılganlık Kırılganlık 

(OECD)

0–100 0–100 0–100

Somali 84 20 82,0 Çok yüksek Aşırı kırılgan

Afganistan 69 31 69,0 Çok yüksek Aşırı kırılgan

Çad 62 25 68,5 Çok yüksek Aşırı kırılgan

Myanmar 68 68,0 Çok yüksek Kırılgan

Haiti 66 31 67,5 Çok yüksek Aşırı kırılgan

Güney Sudan 67 67,0 Çok yüksek Aşırı kırılgan

Nijer 61 30 65,5 Çok yüksek Kırılgan

Sudan 60 30 65,0 Çok yüksek Aşırı kırılgan

Eritre 54 26 64,0 Yüksek Aşırı kırılgan

Demokratik Kongo Cum. 57 29 64,0 Yüksek Aşırı kırılgan
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Ülke Afet riski ve iklim kırılganlığı endeksleri Savunmasızlık ve kırılganlık 
sınıflandırmaları 

İklimsel Afet Riski 
(INFORM)

İklim değişikliğine 
uyum  

(ND-GAIN)

Genel kırılganlık 
puanı Genel kırılganlık Kırılganlık 

(OECD)

0–100 0–100 0–100

Mozambik 62 35 63,5 Yüksek Kırılgan

Papua Yeni Gine 62 35 63,5 Yüksek Kırılgan

Madagaskar 57 32 62,5 Yüksek Kırılgan

Yemen 58 33 62,5 Yüksek Aşırı kırılgan

Bangladeş 60 35 62,5 Yüksek Kırılgan

Orta Afrika Cumhuriyeti 50 27 61,5 Yüksek Aşırı kırılgan

Etiyopya 58 35 61,5 Yüksek Aşırı kırılgan

Pakistan 61 38 61,5 Yüksek Kırılgan

Irak 61 39 61,0 Yüksek Aşırı kırılgan

Liberya 53 32 60,5 Yüksek Kırılgan

Moritanya 57 36 60,5 Yüksek Kırılgan

Kenya 57 36 60,5 Yüksek Kırılgan

Suriye 58 38 60,0 Yüksek Aşırı kırılgan

Solomon Adaları 58 38 60,0 Yüksek Kırılgan

Mali 52 33 59,5 Yüksek Aşırı kırılgan

Cibuti 57 38 59,5 Yüksek Kırılgan

Burundi 50 32 59,0 Yüksek Aşırı kırılgan

Malawi 53 35 59,0 Yüksek Kırılgan

Tanzanya 55 37 59,0 Yüksek Kırılgan

Zimbabve 50 33 58,5 Yüksek Kırılgan

Uganda 52 35 58,5 Yüksek Kırılgan

Hindistan 59 42 58,5 Yüksek

Guinea-Bissau 48 32 58,0 Yüksek Kırılgan

Nepal 55 39 58,0 Yüksek Kırılgan

Guatemala 58 43 57,5 Yüksek Kırılgan

Burkina Faso 48 35 56,5 Yüksek Kırılgan

Senegal 50 39 55,5 Yüksek

Honduras 52 41 55,5 Yüksek Kırılgan

Kongo 44 34 55,0 Yüksek Kırılgan

Nijerya 47 37 55,0 Yüksek Kırılgan

Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti 

55 55,0 Yüksek Kırılgan

Mikronezya 45 36 54,5 Yüksek

Sierra Leone 46 37 54,5 Yüksek Kırılgan

Vanuatu 48 39 54,5 Yüksek

Doğu Timor 50 41 54,5 Yüksek Kırılgan

Libya 50 59 54,5 Yüksek Kırılgan

Gine 44 36 54,0 Yüksek Kırılgan

Kamboçya 47 39 54,0 Yüksek

El Salvador 52 44 54,0 Yüksek

Fildişi Sahili 44 37 53,5 Yüksek Kırılgan

Laos Demokratik Halk 
Cumhuriyeti 

45 39 53,0 Yüksek Kırılgan

Filipinler 49 43 53,0 Yüksek

Angola 40 35 52,5 Yüksek Kırılgan

Zambiya 43 38 52,5 Yüksek Kırılgan

Kamerun 43 39 52,0 Yüksek Kırılgan
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Ülke Afet riski ve iklim kırılganlığı endeksleri Savunmasızlık ve kırılganlık 
sınıflandırmaları 

İklimsel Afet Riski 
(INFORM)

İklim değişikliğine 
uyum  

(ND-GAIN)

Genel kırılganlık 
puanı Genel kırılganlık Kırılganlık 

(OECD)

0–100 0–100 0–100

Komorlar 43 39 52,0 Yüksek Kırılgan

Rwanda 46 42 52,0 Yüksek Kırılgan

Kolombiya 54 50 52,0 Yüksek

Venezuela 45 42 51,5 Yüksek Kırılgan

Nikaragua 45 42 51,5 Yüksek

Ekvator 47 44 51,5 Yüksek

Togo 39 37 51,0 Yüksek

Gambiya 40 38 51,0 Yüksek Kırılgan

Tacikistan 44 42 51,0 Yüksek Kırılgan

Lübnan 47 45 51,0 Yüksek

İran 52 50 51,0 Yüksek Kırılgan

Benin 35 35 50,0 Yüksek

Lesotho 40 40 50,0 Yüksek

Guyana 41 42 49,5 Orta

Endonezya 44 45 49,5 Orta

Namibya 44 45 49,5 Orta

Bolivya 38 40 49,0 Orta

Belize 40 42 49,0 Orta

Türkmenistan 37 40 48,5 Orta

Mısır 43 46 48,5 Orta Kırılgan

Ürdün 46 49 48,5 Orta

Ekvator Ginesi 32 36 48,0 Orta Kırılgan

Sri Lanka 42 46 48,0 Orta

Azerbaycan 46 50 48,0 Orta

Meksika 46 50 48,0 Orta

Esvatini 35 40 47,5 Orta Kırılgan

Cezayir 40 45 47,5 Orta

Peru 45 50 47,5 Orta

Bosna Hersek 42 49 46,5 Orta

Güney Afrika 43 50 46,5 Orta

Tonga 33 41 46,0 Orta

Vietnam 38 46 46,0 Orta

Sırbistan 42 51 45,5 Orta

Gabon 32 42 45,0 Orta

Gana 35 45 45,0 Orta

Dominik Cumhuriyeti 37 47 45,0 Orta

Fas 40 50 45,0 Orta

Çin 43 53 45,0 Orta

Tayland 43 53 45,0 Orta 

Türkiye 46 56 45,0 Orta

Filistin 45 45,0 Orta Kırılgan

Butan 35 46 44,5 Orta

Botsvana 36 47 44,5 Orta

Fiji 37 48 44,5 Orta

Panama 39 50 44,5 Orta



Ülke Afet riski ve iklim kırılganlığı endeksleri Savunmasızlık ve kırılganlık 
sınıflandırmaları 

İklimsel Afet Riski 
(INFORM)

İklim değişikliğine 
uyum  

(ND-GAIN)

Genel kırılganlık 
puanı Genel kırılganlık Kırılganlık 

(OECD)

0–100 0–100 0–100

Ukrayna 41 52 44,5 Orta

Samoa 34 46 44,0 Orta

Kırgızistan 38 50 44,0 Orta

Kiribati 44 44,0 Orta

Tuvalu 44 44,0 Orta

Surinam 32 45 43,5 Orta

Ermenistan 40 53 43,5 Orta

Rusya 45 58 43,5 Orta

Maldivler 26 40 43,0 Orta

Moğolistan 38 52 43,0 Orta

Küba 30 45 42,5 Orta

Özbekistan 32 47 42,5 Orta

Gürcistan 41 57 42,0 Orta

Marshall Adaları 42 42,0 Orta

Moldova 33 50 41,5 Orta

Arnavutluk 33 50 41,5 Orta

Tunus 31 49 41,0 Orta

Brezilya 32 50 41,0 Orta

Paraguay 28 47 40,5 Orta

Jamaika 29 48 40,5 Orta

Kosta Rica 34 53 40,5 Orta

Dominika 37 56 40,5 Orta

Seyşeller 27 48 39,5 Orta

Umman 33 54 39,5 Orta

Romanya 30 52 39,0 Orta

Malezya 35 57 39,0 Orta

Antigua ve Barbuda 24 47 38,5 Orta

Trinidad ve Tobago 24 48 38,0 Orta

Karadağ 29 53 38,0 Orta

Arjantin 26 51 37,5 Orta

Kuzey Makedonya 30 55 37,5 Orta

Kuveyt 24 50 37,0 Orta

Bahamalar 26 52 37,0 Orta

Saint Kitts ve Nevis 27 53 37,0 Orta

Kıbrıs 32 58 37,0 Orta

Bulgaristan 29 56 36,5 Orta

Şili 33 61 36,0 Orta

Mauritius 26 55 35,5 Orta

Yunanistan 29 58 35,5 Orta

Hırvatistan 26 56 35,0 Orta

Palau 35 35,0 Orta

Kaynaklar: ND-GAIN 2017, INFORM Endeksi 2017, OECD States of Fragility 2018Notlar: INFORM verileri yalnızca (iklim ve hava ile ilgili tehlikelerle bağlantılı) 
afet riskini görmek için taranır Düşük riskli ülkeler gösterilmemiştir.



İnsanlık
Savaş alanında yaralılara ayrım gözetmeksizin 
yardım etme isteğinden doğan Uluslararası Kızılhaç 
ve Kızılay Hareketi, her nerede olursa olsun insan 
ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde 
önlemek ve dindirmek için çabalar. Amacı insan 
hayatının. sağlığının korunması ve insan onuruna 
saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Bütün insanlar 
arasında karşılıklı anlayışı. dostluğu. işbirliğini ve 
kalıcı barışı destekler.

Ayrım Gözetmemek
Hareket, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi 
düşünce farkı gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve 
zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.

Tarafsızlık
Hareket, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, 
düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, 
ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.

Bağımsızlık
Hareket, bağımsız bir kurumdur. Ulusal Dernekler, 
insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı 
olarak, bulundukları ülkelerin yasalarına tabii, ancak 
kendisine her daim Uluslararası Kızılay-Kızılhaç 
Hareketi temel ilkelerine uygun hareket etme olanağı 
veren bir özerkliğe sahiptir.

Gönüllü Hizmet
Hareket, hizmetlerinden hiçbir şekilde çıkar 
gözetmeyen gönüllülük esasına dayalı bir harekettir.

Birlik
Herhangi bir ülkede Kızılhaç veya Kızılay adı altında 
tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır. 
İnsancıl faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde 
yürütür.

Evrensellik
İçindeki tüm ulusal dernekleri eşit statüye sahip 
olduğu ve karşılıklı yardımlaşmada eşit sorumluluk ve 
görevleri paylaştıkları Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 
Hareketi, evrenseldir.

ULUSLARARASI KIZILHAÇ VE KIZILAY HAREKETİ 
TEMEL İLKELERİ



Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi (IFRC) 192 ulusal derneği ve 14 
milyon gönüllüsü ile dünyanın en geniş insaniyetperver ağıdır. Gönüllülerimiz 
kriz veya afetlerden önce, afet ve kriz anında ve sonrasında toplumları içinde 
hazır durumdadır. Dünyanın erişilmesi en zor ve karmaşık kriz bölgelerinde 
insan hayatını koruma ve insan onuru muhafaza etmek için çalışırız. Toplumları, 
insanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilecekleri ve başarılı olma imkânına 
sahip oldukları hayatlar sürdürecekleri bir şekilde daha mukavim ve daha güçlü 
kılmak için çalışırız.
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