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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 iklim bağlantılı şiddetli olaylardan
kaynaklanmıştır.
İklim ve hava bağlantılı afetlerin sayısı 1960’lardan beri artmaktadır.
1990’lardan bu yana ise neredeyse %35 artmış durumdadır.
İklim ve şiddetli hava olaylarına atfedilebilen tüm afetlerin oranı da bu süre
zarfında önemli ölçüde artmıştır. 2000’lerde bu tür afetlerin tüm afetler
içerisindeki oranı %76 iken aynı oran 2010’larda %83’e yükselmiştir.
Hava ve iklim bağlantılı şiddetli afetler, son on yılda 410.000’den fazla
insanın hayatına mal olmuştur. Bu insanların büyük çoğunluğu düşük
gelirli ve düşük orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. En çok can alan afetler
ise sırasıyla sıcak hava dalgaları ve fırtınalardır.
Son on yılda dünya çapında 1,7 milyar insan, iklim ve hava bağlantılı
afetlerden etkilenmiştir.
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YÖNETİCİ
ÖZETİ

Genel Bakış
COVID-19 pandemisi, gerçek anlamda küresel bir felakete karşı dünyanın ne kadar kırılgan durumda
olduğunu göstermiştir. Ancak başka, daha büyük bir felaket uzun yıllardır güç toplamaktadır. İnsanlık bu
felaketi önleme çabalarında hâlâ çok geride kalmış durumdadır. Zira topluluklar ve ülkeler bu felaketle ilgili
gerçeklere henüz tam olarak uyum sağlayabilmiş değildir.
Küresel ısınmanın etkileri yüzünden daha şimdiden insanlar canlarından olmakta, yıldan yıla hayatları ve
geçim kaynaklarını mahvolmaktadır. Hemen bugün kararlı adımlarla harekete geçilmediği takdirde bu durum
daha da kötüleşecektir. 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 şiddetli
iklim olayı giderek daha fazla görülmektedir. Doğal kaynakların kaybı, gıda güvensizliği, doğrudan ve dolaylı
sağlık etkileri ve yerinden edilme olguları da artış göstermektedir. Pek çok topluluk, eş zamanlı ve üst üste
gelen felaketlere maruz kalmakta ve bir sonraki şokun vurmasından önce kendilerini toplamak için çok az
zamanları olmaktadır. Bu topluluklarda en büyük risk altındaki kişiler, ihtiyaçları ve kapasiteleri anlaşılmadığı
ve sesleri duyulmadığı takdirde kaderlerine terk edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
COVID-19 salgını dolayısıyla dünyanın dört bir yanında uygulamaya konmakta olan büyük çaplı ekonomik
teşvik paketleri, daha güçlü bir şekilde geri dönmek için bir fırsat teşkil etmektedir. Bu sayede, sadece bir
yeşil toparlanma değil, aynı zamanda uyumlu bir toparlanma da mümkündür. Bunun için fonların, toplulukları
daha güvenli ve daha güçlü kılacak yatırımlarda kullanılması gerekmektedir.
Mevcut ve gerçekleşmesi muhtemel iklim kaynaklı afet risklerine uyum sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz
kaynaklar erişimimiz dâhilindedir. Örnek vermek gerekirse önümüzdeki on yıl için gelişmekte olan 50 ülkenin
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belirlediği uyum gerekliliklerini karşılamak üzere yıllık tahmini 50 milyar ABD doları (yaklaşık 49 milyar İsviçre
frangı) gerekmektedir. 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 etmektedir. 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
yürürlüğe koyduğu 2,2 trilyon ABD doları (2,1 trilyon İsviçre frangı) tutarındaki COVID-19 teşvik paketi yasası
da dâhildir. Bu meblağ, kuşkusuz başlı başına temel hedef olan istihdam yaratmak için ve aynı zamanda yeşil,
kapsayıcı ve güçlü bir toparlanmayı da kolaylaştırabilmek için kullanılmalıdır. .
Mevcut kaynakların yerinde kullanımı büyük önem taşımaktadır. Milyonlarca, hatta milyarlarca dolara ilişkin
manşetler, tahsis edilen fonların onlara en çok ihtiyaç duyan insanlar için harcanmasını sağlamamıza engel
olmamalıdır. Şu anda, iklim değişikliğine uyum 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 görünmemektedir.
Daha yüksek hacimli fonlar, genellikle afet riskine ve iklim değişikliğine karşı en kırılgan/ zarar görebilir ülkelere
aktarılsa da durum tutarlı olarak süreklilik arz etmemektedir. Pek çok kırılgan ülke kapsam dışı bırakılmakta
ve iklim değişikliğine uyum konusunda çok az destek alabilmektedir.
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 göstermektedir. En kırılgan ülke olan Somali, kişi başı finansman taahhütlerinde
yalnızca 71. sırada yer almaktadır. En çok fon alan 5 ülkenin hiçbiri, yüksek veya çok yüksek kırılganlık
puanlarına sahip değildir. Yelpazenin diğer ucunda bulunan, yüksek derecede kırılgan olarak sınıflandırılan
(8 ülke arasından) 5 ülke ve kırılgan olarak sınıflandırılan (8 ülke arasından) 5 ülke kişi başına 1 dolardan daha
az pay almıştır. Çok yüksek kırılganlık seviyesinde bulunan iki ülke ise (Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo
Demokratik Cumhuriyeti) bu fonlardan hiç pay alamamıştır. Ülke hiçbir taahhüt alamamıştır. En yüksek beş
alıcının hiçbirinin hassas durumda olmaması da dikkat çekicidir.
Finansmanın, bu ülkelerde en büyük risk altındaki kişilere ulaşmasını sağlamak ek bir zorluk yaratmaktadır.
Çatışmalardan etkilenen ve şokları yönetme kapasitesi hâlihazırda sekteye uğramış olan insanlardan, ihtiyaç
duydukları hizmetlere ve yardıma erişmekte zorlanan göçmenlere ve yerinden edilmiş insanlara, şehirli
yoksullara ve diğer marjinal topluluklara kadar birçok topluluk iklim bağlantılı risklere karşı özellikle kırılgan
durumda olabilmektedir. Dolayısıyla öncelikle iklim bağlantılı risklere karşı en kırılgan durumda olan bu
topluluklara destek ulaştırılmalıdır.
Sorunlar sadece finansal değildir. Rapor, her zamanki gidişatı bir kenara bırakmanın ve sözleri icraata
dönüştürmenin zamanının geldiğini savunmaktadır. Yapılması gerekenlerin çoğu yıllardır bilinmektedir.
Ancak bunların uygulamasında gecikme yaşanmaktadır. Ayrıca yakın zamanda değişen çevremizden aldığımız
bazı yeni dersleri de göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki Paris Anlaşması ve Sendai Afet Riskini
Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-2030 kapsamındaki birbirleriyle iç içe geçmiş taahhütleri bütünleşik bir
şekilde uyguladığımızdan emin olmalıyız. Ayrıca hükûmetler, bağışçılar, insani yardım, kalkınma, iklim ve
çevre sektörleri dâhil olmak üzere tüm aktörlerin, en büyük risk altındaki insanlara, topluluklara ve ülkelere
verilecek desteği öncelemesi noktasında çok daha iyi bir iş çıkarmalıyız.
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COVID Pandemisi Sırasındaki Afetler, Mart-Eylül
2020
İklim değişikliği, COVID-19’un kontrol altına alınmasını beklememektedir. Pek çok insan pandemiden ve
iklime bağlı afetlerden aynı anda ve doğrudan etkilenmektedir. Dünyanın en yoksul ve en büyük risk altındaki
insanları ilk ve en çok etkilenen kesim olmaktadır. Mart 2020 (pandeminin duyurulduğu zaman) ile bu
raporun nihai hâlini aldığı altı ay sonrası arasında 100’den fazla afet meydana gelmiş, 50 milyondan fazla
insan da bu afetlerden etkilenmiştir. Yani şu sıralar pandemiyle “meşgul” olabiliriz, ancak harekete geçmenin
bu denli aciliyet içerdiği başka bir zaman olmamıştır.

COVID-19
pandemisinin ilk 6
ayında,

100’ün

50 milyondan
fazla insan
etkilenmiştir.

10’dan fazla

farklı olay,
250.000’den fazla
insanı etkilemiştir.

üzerinde afet meydana
gelmiştir.

Etkilenenlerin neredeyse

% 99

iklim ve havayla ilgili şiddetli olayların
etkisine maruz kalmıştır.

Kaynak: IFRC GO, EM-DAT
Notlar: DSÖ, 11 Mart 2020’de COVID-19 Pandemisi ilan etmiştir. Rakamlar 1 Mart 2020 - 1 Eylül 2020 arasına aittir.
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2020 Dünya Afet Raporu, iklim değişikliğinin neden olduğu afet risklerini derinlemesine incelemekte ve
bunların insanlar üzerindeki etkilerini ele almak için gereken eylemleri analiz etmektedir.
“Her yerde tehlike: İklim ve afet eğilimleri ile etkileri” adlı 2. Bölümde, hem genel olarak afetlerin
sayısının hem de iklim ve hava bağlantılı afetlerin sayısının ve tüm afetler içindeki payının zaman içinde nasıl
arttığı analiz edilmektedir. Sonuç bakımından afetler arasında toparlanmak için gereken mevcut sürenin
kısalmasının yanı sıra birden fazla afetin, “bileşik şoklar” şeklindeki tanım uyarınca aynı anda gerçekleşmesi
de söz konusudur. Örneğin, dünya COVID-19 pandemisine uyum sağlarken 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
odaklanmaktadır. Zira bu potansiyel yerinden olma, gıda güvensizliği, geçim kaynaklarının kaybı, mala yönelik
zarar, yaralanma, can kaybı gibi birçok insanın başa çıkabileceklerinin ötesinde durumlarla karşı karşıya
kalması ihtimalini içinde barındırmaktadır. İklimsel afetlerden etkilenen insan sayısı artmaktadır. Gerek iklim
değişikliğine uyum gerekse de etki azaltma konularında harekete geçmediğimiz sürece de artmaya devam
edecektir.
“Bir risk çarpanı olarak iklim: Kırılganlık ve maruziyet açısından eğilimler” adlı 3. Bölümde, bölgeler
(Asya-Pasifik en büyük yükü taşımaktadır) ve ülkeler arasındaki iklim ve hava bağlantılı tehlikelerin eşitsiz
coğrafi etkilerine odaklanılmaktadır. Hızlı, plansız kentleşme, sosyal ve ekonomik eşitsizlik gibi eğilimlerin
kimlerin en büyük risk altında kaldığını nasıl etkilediği ele alınmaktadır. Riskleri azaltmaya yönelik çalışmalarda,
daha kırılgan olma eğiliminde olan insan grupları ile bu grupların hem birbiriyle arasında hem de kendi içinde
deneyim ve koşullar açısından kayda değer farklılıklarının mercek altına alınması ve böylece bazı insanların
diğerlerine kıyasla neden daha kırılgan olduğu ve/ veya bir krizle başa çıkma kapasitelerinin neden daha kısıtlı
kaldığının bütünüyle anlaşılması gerektiği savunulmaktadır.
Zira bu gerçekleşmeden, en muhtaç insanlara ulaşmamız mümkün olamayacaktır. Söz konusu bölümde
ayrıca, yeni tip koronavirüsün yarattığı küresel şoktan önce bile insani yardım sisteminin maruz kaldığı
baskı ele alınmakta ve mevcut uçurumların COVID-19 kriziyle daha da derinleşeceği konusunda uyarılar
yapılmaktadır.
“Riskleri azaltmak ve direnç oluşturmak: Potansiyel ve öngörülen şiddetli olayların etkilerini en
aza indirmek” başlıklı 4. Bölümde, 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 konmaktadır. Bölümde, artan risklere bugünden yanıt verebilmek için iklim değişikliğine uyum ve risk
temelli kalkınma çalışmalarının yapılması, ayrıca kalkınma, insani yardım, çevre ve iklim alanlarında dirençliliğe
dair tüm yaklaşımlarda bir dönüşüm gerçekleştirilmesi yönünde çağrıda bulunulmaktadır.
Program ve operasyonların ‘iklime duyarlı’ olması gerekmektedir. İş birliği yapmak, çalışmalarımızı
güçlendirmek ve uyumlu hâle getirmek, çözümleri birlikte üretmek için daha fazla çaba sarf etmemiz şarttır.
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 mutlaka dâhil edilmelidir. 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
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ve bilhassa çoklu tehlikelere yönelik erken uyarı ve öngörü yaklaşımlarını genişletmek üzere kendini nasıl
geliştirmesi gerektiği ele alınmaktadır.
“Yeşilleşmek: Müdahale ve kurtarma faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmek”
başlıklı 5. Bölümde, insani yardımın daha yeşil ve daha sürdürülebilir hâle gelme olasılığı bütün yönleriyle
değerlendirilmektedir. Bir yandan ortaya çıkan iklim ve çevresel ayak izini sınırlarken diğer yandan
müdahale ve kurtarma faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmek için kullanılabilecek
yöntemler özetlenmektedir. Bu noktada, insani yardım kuruluşlarının zarar vermeme sorumluluğu olduğu
savunulmaktadır. Bunun da özellikle karbon ayak izimiz ve çevre üzerindeki etkimizle ilgili olarak kendi
faaliyetlerimizi ve operasyonlarımızı yeşil hâle getirmek üzere sektör genelinde çok daha ciddi bir yaklaşım
benimsemememiz anlamına geldiği ifade edilmektedir.
“İklime duyarlı afet riski yönetişimi: Kapsayıcı ve tutarlı düzenleyici çerçeveler sağlamak” adlı 6.
Bölümde, artan afet riskleri ve kötüleşen iklim eğilimleri karşısında ülkelerin ulusal risk yönetişim çerçevelerinin
etkinliğini iyileştirme mecburiyetleri ele alınmaktadır. Bu, iklim ve afet risklerine karşı direnci daha sistematik
bir şekilde artıran tutarlı hukuk ve politika reform süreçleri aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Böylece ülkeler
mevcut kaynaklarını optimize edebilir ve risk yönetimi önlemlerinin verimliliğini artırabilir. Yerel düzeyde iklim
ve afet riskini ele alan daha entegre ulusal yasa ve politikalar; SKA’lar, UNFCCC 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. Bölümde, mevcut iklim
finansmanı yapılarımızın tahsisi konusunda henüz hedefe ulaşılmadığı savunulmaktadır. 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 topluluklara yönlendirilmesi ve bu
insanların ve yerlerin gerçekte neye ihtiyaç duyduğunun belirlendiği bir başlangıç noktasından hareketle
bütüncül finansman stratejilerinin tasarlanması anlamına gelmektedir. Finansman sağlama, taahhütlerini
yerine getirmek 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 sorumluluğundadır. Bu, iklim değişikliğinin en ağır etkileriyle karşı karşıya
olan yerel halkın ve sistemlerin deneyim ve uzmanlığını entegre etmeyi de mutlaka içermelidir. Bu, yalnızca en
kırılgan yerleri hedeflemek için değil, aynı zamanda insanlar açısından en iyi sonuçları destekleyen finansman
planlarını ve araçları geliştirmek için de uyumlu bir çaba gerektirmektedir.
2020 Dünya Afet Raporu, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde topluluk düzeyinde acil önlemler alınması gerektiği
hususuna başından sonuna kadar vurgu yapmaktadır. Ancak tüm aktörlerin bunu nasıl yaptıkları konusunda
daha duyarlı olmalarının da ısrarla üzerinde durulmaktadır. Rapor, sunduğu tavsiyeler vasıtasıyla tüm
aktörlerin iklime duyarlı olması, öncelikleri doğru belirlemesi ve iklim ve afet riski yönetim yaklaşımlarını
entegre etmesi ve yerelleştirmesi çağrısında bulunmaktadır.
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2019’DA AFETLER
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2019 Afganistan. 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
bulamamaktadır.
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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 barınak araç kitleri sağlamaktan,
hayvanların tahliyesi gibi geçim önlemleri almaya kadar çeşitlilik gösteren) eylemleri gerçekleştirmeye çok
daha hazırlıklı olmaları gerekmektedir. 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 savunmaktadır.
Bunun anahtarı, bilimin bize yaklaşan riskler hakkında söylediklerini eksiksiz şekilde hesaba katmak ve buna
göre hareket etmekte, aynı zamanda bunların yakın geçmiştekilerden bile çok farklı olabileceğini anlamakta
yatmaktadır. Bu, mevcut kırılganlıklar ve kapasitelere dair algıyı (hava durumu tahminleri, mevsimsel tahminler
ve uzun vadeli iklim değişikliği tahminleri dâhil) farklı zaman ölçeklerinde gelecekteki olası risklerden biriyle
birleştirmeyi gerektirmektedir.
Afet riski yönetimi programlaması için hem uzun vadeli hem de orta vadeli/ mevsimsel tahminler
planlama ve yatırım açısından kritik önem taşıyabilmekte, kısa vadeli tahminlerse ileriye yönelik eylemleri
tetikleyebilmektedir. Tahmine dayalı finansman ve benzeri yaklaşımlar, bugüne kadar 60’tan fazla ülkede
IFRC, Ulusal Kızılhaç Kızılay Dernekleri ve diğer ortaklar tarafından çalışmalara entegre edilerek kavram
kanıtlama aşamasının çok ötesine geçmiştir. Tüm erken uyarı sistemleri en büyük risk altındaki kişilere
ulaşmalı, onlar tarafından 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 planlamasına sorunsuz bir şekilde katkıda bulunabilir (ancak şu anda nadiren bu katkıyı
yapmaktadır). Örneğin, kırılgan topluluklar için sel erken uyarı sistemlerine yapılan yatırımların yanı sıra
öngörülebilir - ve çoğu zaman artan - şiddetli hava olayları ve yükselen deniz seviyeleri riskine karşı dirençli
olmak amacıyla kritik altyapının da daha dayanıklı hâle getirilmesi gerekmektedir.

Öncelikleri doğru belirlemek
Ortak hedefimiz herkesi afetlerden korumaktır. Ancak ilk önceliğimiz ve odak noktamız, iklim risklerine en çok
maruz kalan ve en kırılgan durumdaki topluluklar olmalıdır.
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 koymaktadır.
Afet riski yönetimi yasalarının ve ulusal uyum planlarının çoğunda, en büyük risk altındaki kişilere odaklanmak
ve karar alma sürecine katılmalarını sağlamak konularında açık bir görev de yer almamaktadır. En büyük risk
altındaki kişiler ve topluluklar bir yerden diğerine büyük farklılıklar gösterse de yoksul semtlerde yaşayanlar,
göçmenler, yerinden edilmiş kişiler, yerli topluluklar, yaşlı ve engelliler ile çeşitli cinsel yönelim, toplumsal
cinsiyet kimliği ve ifadesi ve cinsiyet özelliklerine sahip kişiler, sıklıkla kapsam dışı kalabilmektedir.

Yönetici Özeti
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Yaklaşımı entegre etmek ve yerelleştirmek
“Entegrasyon” ifadesi kulağa küresel iklim krizi bağlamında pek o kadar devrim niteliğinde bir yaklaşım gibi
gelmeyebilir, ancak vazgeçilmezdir. Esasen başlıca küresel düzenleyici çerçeveler – Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, Sendai Eylem Planı ve Paris Anlaşması - hâlihazırda iklim değişikliğine uyum, afet riskinin azaltılması
ve kalkınma konularında entegre yaklaşımlar gerektirmektedir. 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 kullanmaktadır.
Ayrıca uluslararası finans kaynakları arasında entegrasyon eksikliği vardır. İklim, kalkınma ve insani finansman
akışları genellikle koordinasyonsuz bir şekilde işlemekte ve özellikle yerel müdahale ekiplerine ve topluluk
düzeyindeki eylemlere destek konusunda kapsamda boşluklar bırakmaktadır.
Etkilenen topluluklar, ihtiyaç duydukları kaynaklara sahipse yerel insani yardım kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşları, bu toplulukların toparlanmasını öngörebilir, bu konuda müdahalede bulunabilir ve destek
verebilir. Buna karşın sivil toplum gruplarının çok taraflı iklim finansmanına erişmesi son derece zordur.
Dahası yerel afet müdahale ekiplerinin uzun vadeli kurumsal kapasite oluşturmasına yönelik desteği
engelleyebilecek toplu bir kör nokta da bulunmaktadır.

Tavsiyelerin Özeti
Hükümetler için
• Yeşil, dirençli ve kapsayıcı bir toplumu desteklemek için COVID-19 finansal teşvik paketleri de dâhil olmak
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 tesisleri
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 önemli yenilikleri de
dikkate almalıdır.
• Topluluk düzeyinde eyleme geçirilebilir uyarıların ve yeterli bir koruyucu müdahalenin zamanında yapılmasını
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.
• Planlamada tahmin bilgilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve erken eylem açısından tahmine dayalı
tetikleyicilerdeki başarılardan ders alınması.
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• 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 çalışmalarında
çevreyle daha güçlü bağlantılar kurulması için sorumluluk alınması.

Çok taraflı ve ikili bağışçılar için
• Yeşil, dirençli ve kapsayıcı bir toparlanmayı sağlamak için COVID-19 destek paketleri tasarlanması. İklim
değişikliğinin 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 ülkelere
öncelik verilmesi.
• Prosedürlerin değiştirilmesi. Böylece uzun vadeli kurumsal ve müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesinin
yanı sıra topluluk 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 vermelidir) benimsemelerinin desteklenmesi ve finansman faydalanıcılarına
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
dolayısıyla 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.
• Toplulukların iklim kaynaklı risklere ilişkin zamanında ve anlaşılır bilimsel bilgi almasını sağlamak üzere insani
yardım ve kalkınma ortaklarıyla iş birliği içinde çabaların iki katına çıkarılması.
• Şokları yönetmede insani yardım ve afet riskini azaltma topluluklarının deneyimlerinin geliştirilmesi. Söz
konusu yönetim yaklaşımına, çok paydaşlı yaklaşımlara duyulan ihtiyaç ve yerel düzeyde uygulamanın güçlü
bir odak noktası olması da dâhildir.

Herkes için
• İklim değişikliğine uyum ve afet riski yönetiminde en kırılgan kişilerin öncelikli olarak ele alınmasının
sağlanması.
• İklim riskiyle ilgili yerel bilgileri, başa çıkma mekanizmalarını, uygulamaları ve ihtiyaçları anlamak ve kültürel
açıdan uygun programlar tasarlamak için toplulukların sesinin daha yakından dinlenmesi.
• İklim değişikliğine uyum ve afet riski yönetimi çalışmalarında yerel sivil toplumun ve toplulukların liderliğinin
desteklenmesi ve güçlendirilmesi.
• İklim kaynaklı afet risklerini ele almak için bilfiil birlikte çalışılması.

Yönetici Özeti
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Mozambik, 2020. İdai Siklonu’nun üzerinden
bir yıl geçmesine rağmen Praia Novada’da,
insanlar hala daha ayakları üzerinde durmaya
çalışıyorlar
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Harekete geçme zamanı
COVID-19, insanlığın küresel bir krizi tanıma ve bu krize müdahale etme kapasitesine sahip olduğunu, hiç
kaynak yokmuş gibi görünürken mevcut kaynakları bulma ve krize müdahalede bulunmak için benzeri
görülmemiş, hızlı adımlar atma kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir.
İklim değişikliği, insanlık için yeni tip koronavirüsten çok daha önemli bir sorundur ve kelimenin tam anlamıyla
uzun vadede hayatta kalmamızı tehdit etmektedir.
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 sektörleri ile iklim ve çevre topluluğu olarak hepimiz çok
geç olmadan etkili bir şekilde hareket etmeliyiz. Bu fırsatı kaçırmayalım.
Raporun tamamını indirin

Yönetici Özeti
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ULUSLARARASI KIZILHAÇ VE
KIZILAY HAREKETİ
TEMEL İLKELERİ

İnsanlık

Bağımsızlık

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.

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.

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.

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.

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.

twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/user/ifrc | tiktok.com/@ifrc

