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G�r�ş
B�rleşm�ş M�lletler (BM) Afet R�sk Azaltma Of�s� Afet Term�noloj�s�, BM

Uluslararası Afet Azaltma Stratej�s� (UNISDR) tarafından 2009 yılında

hazırlanan term�noloj� çalışması esas alınarak hazırlanmıştır.[1]

Term�noloj� çalışması, afet r�sk azaltma kavramlarının ortak b�r şek�lde

anlaşılmasını ve kullanılmasını teşv�k etmey� ve yetk�l�ler�n,

uygulayıcıların ve halkın afet r�sk azaltma çabalarına yardımcı olmayı

amaçlamaktadır.

Afet R�sk Azaltmaya �l�şk�n göstergeler ve term�noloj� üzer�ne çalışmak

�ç�n BM Genel Kurulu’nun 69/284 sayılı kararıyla açık uçlu b�r hükümetler

arası çalışma grubu kurulmuştur.[2] Uzmanlardan oluşan bu çalışma

grubu, 2015-2030 Senda� Afet R�sk Azaltma Çerçeves�’n�n dünya

genel�nde uygulanmasında gel�nen mesafey� ölçmek, Kurumlar Arası

Sürdürüleb�l�r Kalkınma Hedefler� Uzman Grubu’nun çalışmaları �le

uyumlu b�r d�z� olası göstergen�n gel�şt�r�lmes� ve “BM Uluslararası Afet

Azaltma Stratej�s� Afet R�sk Azaltma Term�noloj�s�” başlıklı ve 2009 tar�hl�

yayının güncellenmes� �ç�n çalışmalar yapmıştır. 

Uzman Çalışma Grubu'nun, afet r�sk azaltmaya da�r göstergeler ve

term�noloj�ye �l�şk�n hazırladığı rapor BM Genel Kurulu tarafından 2

Şubat 2017’de kabul ed�lm�şt�r.[3] Kabul ed�len rapor ve  öner�ler

doğrultusunda 2009 tar�hl� term�noloj� güncellenm�şt�r. 

[1] https://www.un�sdr.org/f�les/7817_UNISDRTerm�nologyEngl�sh.pdf
[2] https://sdgs.un.org/documents/ares69284-establ�shment-open-ended-�nte-21063
[3] https://www.prevent�onweb.net/f�les/50683_o�ewgreportengl�sh.pdf



BM Afet R�sk Azaltma Of�s�[4], B�rleşm�ş M�lletler�n afet r�sk azaltılması

çalışmalarının odak noktasıdır. Of�s, 2015-2030 Senda� Afet R�sk Azaltma

Çerçeves� uygulanmasını denetler, uygulama konusunda ülkeler�

destekler, mevcut r�sk azaltmada ve yen� r�sk oluşumunu önlemede

hang� uygulamaların �şe yaradığını �zler ve bunları paylaşır.

Afet r�sk azaltma konusundak� çalışmalar açısından kavramların doğru

kullanımı oldukça öneml�d�r. Türk�ye’de afet term�noloj�s� konusunda

T.C. İç�şler� Bakanlığı Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığı (AFAD)

tarafından hazırlanmış “Açıklamalı Afet Yönet�m� Sözlüğü”

bulunmaktadır.[5]

Afet r�sk azaltma konusundak� kavramların kullanımına ve

ortaklaşmasına katkı sunmak, uluslararası alanda yürütülen tartışma ve

çalışmaların b�l�n�rl�ğ�n� sağlamak ve güncel gel�şmeler�n tak�b�ne �mkan

sağlamak amacıyla, BM Afet R�sk Azaltma Term�noloj�s� çalışmasını

Türkçeye çev�r�p yayına hazırladık. Çalışmamızın afetlere karşı d�rençl�

ve �y�leşt�rme yeteneğ� bulunan b�r toplum ve s�stem oluşturulmasına

katkıda bulunmasını üm�t ed�yoruz. 

[4] https://www.undrr.org/
[5] https://www.afad.gov.tr/ac�klamal�-afet-yonet�m�-ter�mler�-sozlugu



Ac�l Durum Planlaması – "Cont�ngency Plann�ng"

Afet r�skler�n� anal�z eden ve zamanında, etk�l� ve uygun müdahaleler�

sağlamak �ç�n önceden düzenlemeler yapan b�r yönet�m sürec�.

Açıklama: Ac�l durum planlaması, �ht�yaç zamanlarında bel�rl� aktörler �ç�n

açıkça tanımlanmış kurumsal roller, kaynaklar, b�lg� süreçler� ve operasyonel

düzenlemeler �çeren organ�ze ve koord�nel� eylem planları �le sonuçlanır.

Olası ac�l durum veya tehl�kel� olay senaryolarına dayanarak, k�l�t aktörler�n

afetler sırasında ortaya çıkab�lecek sorunları öngörmes�ne, bertaraf

etmes�ne ve çözmes�ne olanak tanır. Ac�l durum planlaması, genel hazırlığın

öneml� b�r parçasıdır. Ac�l durum planlarının düzenl� olarak güncellenmes� ve

uygulanması gerek�r.

Afet - "D�saster"

Maruz kalma, kırılganlık ve kapas�te koşullarıyla etk�leş�me g�ren ve

aşağıdak�lerden b�r�ne veya daha fazlasına yol açan tehl�kel� olaylar neden�yle

herhang� b�r ölçekte b�r topluluğun veya toplumun �şley�ş�n�n c�dd� şek�lde

bozulması: �nsan, malzeme, ekonom�k ve çevresel kayıplar ve etk�ler.

Açıklamalar: Afet�n etk�s� an� ve bölgesel olab�l�r, ancak genell�kle yaygındır ve

uzun b�r süre devam edeb�l�r. Afet�n etk�s�, b�r topluluğun veya toplumun

kend� kaynaklarını kullanarak başa çıkma kapas�tes�n� test edeb�l�r veya

aşab�l�r. Bu nedenle komşu yetk� alanlarının veya ulusal ya da uluslararası

düzeydek�ler� de �çereb�lecek dış kaynakların yardımı gerekeb�l�r.

Ac�l durum bazen, örneğ�n b�yoloj�k ve teknoloj�k tehl�keler veya sağlıkla �lg�l�

ac�l durumlar bağlamında olduğu g�b�, afet ter�m�yle b�rb�r�n�n yer�ne

kullanılır; ancak bu, b�r topluluk veya toplumun �şley�ş�nde c�dd� b�r aksamayla

sonuçlanmayan tehl�kel� olaylarla da �lg�l� olab�l�r.
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Afet hasarı, afet sırasında ve afetten hemen sonra meydana gel�r. Bu

genell�kle f�z�ksel b�r�mlerle (örneğ�n, konut metrekares�, yolun k�lometres�,

vb.) ölçülür ve etk�lenen bölgedek� f�z�ksel varlıkların tamamen veya kısmen

yok olmasını, temel h�zmetler�n aksamasını ve geç�m kaynaklarına ver�len

zararı tanımlar.

Afet etk�s�, tehl�kel� b�r olay veya afet�n olumsuz etk�ler� (örneğ�n ekonom�k

kayıplar) ve olumlu etk�ler� (örneğ�n ekonom�k kazançlar) dâh�l olmak üzere

toplam etk�s�d�r. Ter�m ekonom�k, �nsan� ve çevresel etk�ler� �çer�rken ölüm,

yaralanma, hastalık ve �nsanın f�z�ksel, z�h�nsel ve sosyal refahı üzer�ndek�

d�ğer olumsuz etk�ler� de �çereb�l�r.

2015-2030 Senda� Afet R�sk Azaltma Çerçeves� (paragraf 15) kapsamında

aşağıdak� şartlar da d�kkate alınır:

Küçük ölçekl� afet: Yalnızca yerel toplulukları etk�leyen ve etk�lenen topluluk

dışından yardıma �ht�yaç duyan b�r afet türüdür.

Büyük ölçekl� afet: B�r toplumu etk�leyen, ulusal veya uluslararası yardıma

�ht�yaç duyan b�r afet türüdür.

Sık ve seyrek afetler: Meydana gelme olasılığına ve bel�rl� b�r tehl�ken�n ger�

dönüş süres�ne ve etk�ler�ne bağlıdır. Sık görülen afetler�n etk�s� kümülat�f

olab�l�r veya b�r topluluk ya da toplum �ç�n kron�k hale geleb�l�r.

Yavaş başlangıçlı b�r afet, zaman �ç�nde kademel� olarak ortaya çıkan b�r afet

olarak tanımlanır. Yavaş başlangıçlı afetler, örneğ�n kuraklık, çölleşme, den�z

sev�yes�n�n yükselmes�, salgın hastalıklar �le �l�şk�lend�r�leb�l�r.

An� başlangıçlı b�r afet, hızlı veya beklenmed�k b�r şek�lde ortaya çıkan

tehl�kel� b�r olay tarafından tet�klenen b�r afett�r. An� başlangıçlı afetler,

örneğ�n deprem, volkan�k patlama, an� sel, k�myasal patlama, kr�t�k altyapı

arızası, ulaşım kazası �le �l�şk�lend�r�leb�l�r.

Afet Kayıp Ver� Tabanı – "D�saster Loss Database"

Afetler�n oluşumu, meydana get�rd�kler� hasarları, kayıpları ve afetler�n

etk�ler� hakkında, Senda� Afet R�sk Azaltma Çerçeves� 2015-2030 �zleme

s�stem�n�n gereks�n�mler�yle uyumlu olarak toplanan b�r d�z� kayıt. 
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Afet R�sk B�lg�s� – "D�saster R�sk Informat�on"

K�ş�ler, topluluklar, kuruluşlar, ülkeler ve bunların malvarlıklarının karşılaştığı

tehl�keler, tehl�kelere maruz kalma durumları,  kırılganlıkları ve kapas�te

koşulları dâh�l olmak üzere afet r�sk�n�n tüm boyutları hakkında kapsamlı b�lg�.

Açıklama: Afet r�sk b�lg�s�, afet r�sk etkenler�n� ve afetler�n altında yatan r�sk

faktörler�n� anlamak �ç�n gereken tüm çalışmaları, b�lg�ler� ve har�talamayı

�çer�r. 

Afet R�sk Değerlend�rmes� – "D�saster R�sk Assessment"

Afet r�sk�n�n n�tel�ğ�n� ve kapsamını bel�rlemek �ç�n; �nsanlara, malvarlıklarına,

h�zmetlere, geç�m kaynaklarına ve �ç�nde yaşadıkları çevreye zarar vermes�

mümkün olan potans�yel tehl�keler�n anal�z� �le b�rl�kte mevcut r�sklere maruz

kalma durumlarını ve afetlere karşı savunmasızlıklarını değerlend�ren n�tel

veya n�cel b�r yaklaşım.

Açıklama: Afet r�sk değerlend�rmeler� tehl�keler�n tanımlanması; tehl�keler�n

yer�, yoğunluğu, sıklığı ve gerçekleşme olasılığı g�b� tekn�k özell�kler�n�n

gözden geç�r�lmes�; f�z�ksel, sosyal, sağlık, çevresel ve ekonom�k boyutları

dâh�l olmak üzere r�sklere maruz kalma ve r�sklere karşı savunmasızlığın

anal�z� ve olası r�sk senaryolarına göre geçerl� ve alternat�f başa çıkma

kapas�teler�n�n etk�nl�ğ�n�n değerlend�r�lmes�n� �çer�r. 

Afet R�sk Yönet�m� – "D�saster R�sk Management"

Afet r�sk yönet�m�, yen� afet r�sk�n� önlemek, mevcut afet r�sk�n� azaltmak ve

kalan r�sk� yönetmek, dayanıklılığın güçlend�r�lmes�ne ve afet kayıplarının

azaltılmasına katkıda bulunmak �ç�n afet r�sk azaltma pol�t�kaları ve

stratej�ler�n�n uygulanmasıdır. 

Açıklama: Afet r�sk yönet�m� eylemler�, �ler�ye dönük afet r�sk yönet�m�,

düzelt�c� afet r�sk yönet�m� ve kalan r�sk yönet�m� olarak da adlandırılan telaf�

ed�c� afet r�sk yönet�m� arasında ayırt ed�leb�l�r.
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Muhtemel afet r�sk yönet�m� faal�yetler�, yen� veya artan afet r�skler�n�n

gel�ş�m�n� ele alır ve bunlardan kaçınmayı amaçlar. Afet r�sk azaltma

pol�t�kaları, uygulanmadığı takd�rde gelecekte gel�şeb�lecek afet r�skler�n� ele

almaya odaklanırlar. Örnekler, daha �y� araz� kullanım planlaması veya afete

dayanıklı su tedar�k s�stemler�d�r.

Düzelt�c� afet r�sk yönet�m� faal�yetler�, hâl�hazırda mevcut olan ve ş�md�

yönet�lmes� ve azaltılması gereken afet r�skler�n� ele alır ve ortadan

kaldırmaya veya azaltmaya çalışır. Örnekler, kr�t�k altyapının güçlend�r�lmes�

veya maruz kalan popülasyonların veya varlıkların yen�den yerleşt�r�lmes�d�r.

Telaf� ed�c� afet r�sk yönet�m� faal�yetler�, etk�l� b�r şek�lde azaltılamadan

kalan r�skler karşısında b�reyler�n ve toplumların sosyal ve ekonom�k d�renc�n�

güçlend�r�r. Bunlar hazırlık, müdahale ve kurtarma faal�yetler�n� �çer�r, ayrıca

ulusal ac�l durum fonları, koşullu kred�, s�gorta ve reasürans ve sosyal

güvenl�k ağları g�b� farklı f�nansman araçlarının b�r karışımını da �çer�r.

Toplum temell� afet r�sk yönet�m�, potans�yel olarak etk�lenen toplulukların

yerel düzeyde afet r�sk yönet�m�ne katılımını teşv�k eder. Toplum temell� afet

r�sk yönet�m�, tehl�keler�n, kırılganlıkların ve kapas�teler�n topluluk

değerlend�rmeler�n� ve afet r�sk�n�n azaltılması �ç�n yerel eylemler�n

planlanması, uygulanması, �zlenmes� ve değerlend�r�lmes�ne katılımlarını

�çer�r.

Yerel ve yerl� halkların afet r�sk yönet�m�ne yaklaşımı, afet r�sk

değerlend�rmeler�nde ve yerel afet r�sk yönet�m�n�n planlanması ve

uygulanmasında b�l�msel b�lg�y� tamamlamak �ç�n geleneksel, yerel ve yerl�

b�lg� ve uygulamaların tanınması ve kullanılmasıdır.

Afet r�sk yönet�m� planları, afet r�skler�n�n azaltılmasına yönel�k amaçlar �le

özel hedefler� ve bu hedefler� gerçekleşt�rmek �ç�n �lg�l� eylemler� bel�rler.

Bunlar, 2015-2030 Senda� Afet R�sk Azaltma Çerçeves� tarafından

yönlend�r�lmel� ve �lg�l� kalkınma planları, kaynak tahs�sler� ve program

faal�yetler� �ç�nde d�kkate alınarak koord�ne ed�lmel�d�r.
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Ulusal düzeydek� planların, her b�r �dar� sorumluluk düzey�ne özgü olması ve

mevcut farklı sosyal ve coğraf� koşullara uyarlanması gerek�r. Uygulama �ç�n

zaman çerçeves� ve sorumluluklar �le f�nansman kaynakları planda

bel�rt�lmel�d�r. Mümkün olduğunda sürdürüleb�l�r kalkınma ve �kl�m

değ�ş�kl�ğ�ne uyum planlarıyla bağlantı kurulmalıdır.

Afet R�sk Yönet�ş�m� – "D�saster R�sk Governance"

Afet r�sk�n�n azaltılmasını ve �lg�l� pol�t�ka alanlarını yönlend�rmek, koord�ne

etmek ve denetlemek �ç�n kurumlar, mekan�zmalar, pol�t�kalar, yasal

çerçeveler ve d�ğer düzenlemeler s�stem�

Açıklama: Mevcut afet r�skler�n� azaltmak ve yen�ler�n� oluşturmaktan

kaçınmak �ç�n �y� yönet�ş�m�n şeffaf, kapsayıcı, ortaklaşa çalışmaya elver�şl� ve

etk�l� olması gerek�r.

Afet R�sk� – "D�saster R�sk"

Tehl�ke, maruz kalma, kırılganlık ve kapas�ten�n b�r fonks�yonu olarak olasılığa

bağlı şek�lde bel�rlenen, bel�rl� b�r zaman d�l�m�nde b�r s�stemde, toplumda

veya toplulukta meydana geleb�lecek potans�yel can kaybı, yaralanma veya

tahr�p veya hasarlı varlıklar.

Açıklama: Afet r�sk� tanımı, sürekl�l�k taşıyan mevcut r�sk koşullarının sonucu

olarak tehl�kel� olaylar ve afetler kavramını yansıtır.

Afet r�sk�, genell�kle sayısallaştırılması zor olan farklı potans�yel kayıp türler�n�

�çer�r. Bununla b�rl�kte hak�m tehl�keler, nüfus ve sosyoekonom�k gel�şme

kalıpları hakkında b�lg� sah�b� olarak, afet r�skler� en azından gen�ş anlamda

değerlend�r�leb�l�r ve har�talanab�l�r.

Afet r�skler�n�n meydana geld�ğ� sosyal ve ekonom�k bağlamları ve �nsanların

aynı r�sk algılarıyla ve afet r�skler�n�n altında yatan r�sk faktörler�n� mutlak

surette paylaşmadıklarını d�kkate almak öneml�d�r.
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Kabul ed�leb�l�r r�sk veya tolere ed�leb�l�r r�sk bu nedenle öneml� b�r alt

ter�md�r; b�r afet r�sk�n�n kabul ed�leb�l�r veya tolere ed�leb�l�r olarak kabul

ed�lmes�, mevcut sosyal, ekonom�k, pol�t�k, kültürel, tekn�k ve çevresel

koşullara bağlıdır. Mühend�sl�k ter�mler�yle, kabul ed�leb�l�r r�sk, b�l�nen tehl�ke

olasılıklarına ve d�ğer faktörlere dayalı olarak yasalara veya “kabul ed�len

uygulamaya” göre �nsanlara, mülklere, h�zmetlere ve s�stemlere da�r olası

zararı, seç�l� b�r tolere ed�leb�l�rl�k düzey�ne �nd�rmek �ç�n �ht�yaç duyulan

yapısal ve yapısal olmayan önlemler� değerlend�rmek ve tanımlamak �ç�n de

kullanılır.

Kalan r�sk, etk�n afet r�sk azaltma önlemler� uygulandığında b�le kalan ve ac�l

müdahale ve kurtarma kapas�teler�n�n sürdürülmes� gereken afet r�sk�d�r.

Kalan r�sk�n varlığı, bütüncül b�r yaklaşımın parçası olarak güvenl�k ağları ve

r�sk transfer mekan�zmaları g�b� sosyoekonom�k pol�t�kalarla b�rl�kte ac�l

serv�sler, hazırlık, müdahale ve �y�leşt�rme �ç�n etk�n kapas�teler�n

gel�şt�r�lmes� ve desteklenmes� �ç�n devam eden b�r �ht�yacı �fade eder.

Afet R�sk Azaltma - "D�saster R�sk Reduct�on"

Afet r�sk azaltma, yen� ve mevcut afet r�sk�n�n azaltılmasını ve kalan r�skler�n

yönet�lmes�n� amaçlar ve bunların tümü, dayanıklılığın güçlend�r�lmes�ne ve

dolayısıyla sürdürüleb�l�r kalkınmanın gerçekleşt�r�lmes�ne katkıda bulunur.

Açıklama: Afet r�sk azaltma, afet r�sk yönet�m�n�n pol�t�ka hedef�d�r. Afet

r�sk�n�n azaltılmasının amaç ve hedefler� �se afet r�sk azaltma stratej�ler�nde

ve planlarında tanımlanmıştır.

2015-2030 Senda� Afet R�sk Azaltma Çerçeves� �le uyumlu olarak, bunlar afet

r�sk�n�n oluşmasını önlemey�, mevcut r�sk�n azaltılmasını ve ekonom�k, sosyal,

sağlık ve çevresel d�renc�n güçlend�r�lmes�n� amaçlamalıdır.
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Mart 2015'te kabul ed�len ve BM tarafından onaylanan 2015-2030 Senda� Afet

R�sk Azaltma Çerçeves�’nde küresel, üzer�nde anlaşmaya varılmış b�r afet r�sk

azaltma pol�t�kası ortaya konmuştur ve önümüzdek� on beş yıl �ç�nde

beklenen sonucu şudur: “Afet r�sk�n�n ve k�ş�ler�n, �şletmeler�n, toplulukların

ve ülkeler�n yaşamlarında, geç�m kaynaklarında ve sağlıklarında ve ekonom�k,

f�z�ksel, sosyal, kültürel ve çevresel varlıklarındak� kayıpların öneml� ölçüde

azaltılması”.

Afet Yönet�m� – "D�saster Management"

Afetlere hazırlık, müdahale ve kurtarma önlemler�n�n organ�zasyonu,

planlanması ve uygulanması.

Açıklama: Afet yönet�m�, tehd�tler� tamamen engelleyemeyeb�l�r veya

ortadan kaldıramayab�l�r; afetler�n etk�s�n� azaltmak ve “daha �y� �nşa etmek”

�ç�n hazırlıklı olma ve d�ğer planlar oluşturmaya ve uygulamaya odaklanır. B�r

plan oluşturulmasının veya bu planın uygulanmasının başarısız olması can,

mal ve gel�r kaybına yol açab�l�r.

Ac�l durum yönet�m� özell�kle b�yoloj�k ve teknoloj�k tehl�keler ve sağlıkla �lg�l�

ac�l durumlar bağlamında, afet yönet�m� ter�m�n�n yer�ne kullanılmaktadır.

Kavramlar arasında büyük ölçüde örtüşme olsa da, b�r ac�l durum, b�r

toplumun veya topluluğun �şley�ş�nde c�dd� b�r kes�nt�ye yol açmayan tehl�kel�

olaylarla da �lg�l� olab�l�r.

Azaltım – "M�t�gat�on"

Tehl�kel� b�r olayın olumsuz etk�ler�n� azaltmak veya en aza �nd�rmek.

Açıklama: Özell�kle doğal tehl�keler olmak üzere, tehl�keler�n olumsuz etk�ler�

genell�kle tam olarak engellenemez. Bununla b�rl�kte olumsuz etk�ler�n ölçeğ�

ve c�dd�yet� çeş�tl� stratej�ler ve önlemler �le öneml� ölçüde azaltılab�l�r.

Azaltım önlemler�, mühend�sl�k tekn�kler�, tehl�keye dayanıklı �nşaat,

�y�leşt�r�lm�ş çevre ve sosyal pol�t�kaları �le halkın b�l�nçlend�r�lmes�n� �çer�r.

İkl�m değ�ş�kl�ğ� pol�t�kasında “azaltım” farklı şek�lde tanımlanmaktadır ve

�kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n kaynağı olan sera gazı em�syonlarının azaltılması �ç�n

kullanılan b�r ter�md�r.
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Daha İy� İnşa Et - "Bu�ld Back Better"

Afet r�sk�n� azaltma önlemler�n�n f�z�ksel altyapı ve toplumsal s�stemler�n

restorasyonu �le geç�m kaynaklarının, ekonom�ler�n ve çevren�n yen�den

canlandırılmasına entegre ed�lmes�n� sağlayarak ulusların ve toplulukların

d�renc�n� artırmak �ç�n afet sonrası �y�leşt�rme, rehab�l�tasyon ve yen�den

yapılandırma aşamalarının kullanılması.

Açıklama: “Toplumsal” ter�m� herhang� b�r ülken�n s�yas� s�stem� olarak

yorumlanmayacaktır.

D�renç – "Res�l�ence"

B�r s�stem�n, toplumun veya topluluğun, öneml� ana yapılarının korunması ve

restorasyonu dâh�l olmak üzere, tehl�kelere maruz kaldığında tehl�ken�n

etk�ler�ne karşı d�renme, alışma, uyum sağlama, tehl�ken�n etk�ler�n� absorbe

etme, dönüştürme ve �y�leşt�rme yeteneğ�d�r.

Ekonom�k Kayıp – "Econom�c Loss"

Doğrudan ekonom�k kayıp ve dolaylı ekonom�k kayıptan oluşan toplam

ekonom�k etk�d�r.

Doğrudan ekonom�k kayıp: Etk�lenen bölgede bulunan f�z�ksel varlıkların

tamamen veya kısmen tahr�batının parasal değer�. Doğrudan ekonom�k

kayıp, f�z�ksel hasar �le neredeyse eşdeğerd�r.

Dolaylı ekonom�k kayıp: Afet�n doğrudan ekonom�k kayıp �le b�rl�kte �nsan ve

çevreye etk�ler�n�n b�r sonucu olarak ekonom�k katma değerdek� düşüş.

Açıklamalar: Doğrudan ekonom�k kaybın hesaplanmasında esas alınan

f�z�ksel varlıklara örnekler arasında evler, okullar, hastaneler, t�car� b�nalar,

devlet b�naları, ulaşım, enerj�, telekomün�kasyon altyapıları; t�car� varlıklar ve

endüstr�yel tes�sler; mahsuller, hayvancılık ve üret�m altyapısı g�b� üret�m

altyapıları �le b�rl�kte d�ğer altyapılar yer alır. Ayrıca kültürel m�ras �le çevresel

malvarlıkları da hesaplamada d�kkate alınab�l�r. 
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Doğrudan ekonom�k kayıplar genell�kle olay sırasında veya olaydan sonrak�

�lk b�rkaç saat �ç�nde meydana gel�r ve genell�kle kurtarma mal�yet�n� tahm�n

etmek ve s�gorta ödemeler�n� talep etmek �ç�n olaydan hemen sonra

hesaplanır. Bunlar somuttur ve ölçülmes� n�speten kolaydır. 

Dolaylı ekonom�k kayıp, m�kro ekonom�k etk�ler� (örneğ�n, �ş kes�nt�s�

neden�yle gel�r düşüşler�), mezoekonom�k etk�ler� (örneğ�n, doğal varlıklar

üzer�ndek� etk�ler neden�yle gel�r düşüşler�, tedar�k z�nc�rler�ndek� kes�nt�ler

veya geç�c� �şs�zl�k) ve makroekonom�k etk�ler� (örneğ�n, f�yat artışları, devlet

borcu, borsa f�yatları üzer�ndek� olumsuz etk� ve gayr� saf� yurt �ç� hasıladak�

düşüş). Dolaylı kayıplar, tehl�ke alanının �ç�nde veya dışında meydana geleb�l�r

ve genell�kle b�r gec�kme süres�ne sah�pt�r.

Sonuç olarak, madd� değ�llerd�r ve ölçülmes� zor olab�l�r.

Erken Uyarı S�stem� – "Early Warn�ng System"

B�reyler�n, toplulukların, hükümetler�n, �şletmeler�n ve d�ğer paydaşların afet

r�skler�n� azaltmak �ç�n zamanında harekete geçmeler�n� sağlamayı

amaçlayan; tehl�kel� olaylardan önce bu olayları �zleme, öngörme, tahm�n

etme, afet r�skler�n�n değerlend�r�lmes�, �let�ş�m ve hazırlık faal�yetler�n� ve

süreçler�n� �çeren bütünleş�k b�r uyarı s�stem�d�r. 

Açıklama: Etk�l�, kend� kend�ne yeten, kapsamlı ve “�nsan odaklı” erken uyarı

s�stemler� b�rb�r�yle �l�şk�l� dört temel unsuru �çer�r:

S�stemat�k olarak toplanan ver�lere ve afet r�sk değerlend�rmeler�ne dayalı

afet r�sk� b�lg�s�;

Tehl�keler�n ve tehl�keler�n olası sonuçlarının �zlenmes�, tesp�t�, anal�z� ve

tahm�n ed�lmes�;

Yetk�l� b�r otor�ten�n zamanında, doğru ve harekete geçmeye elver�şl�

uyarılarının, r�skle �lg�l� b�lg�ler ve olası etk�ler�yle b�rl�kte resm� b�r kaynak

tarafından yayılması ve �let�lmes�;

Alınan uyarılara karşı müdahale edeb�lmek ve harekete geçeb�lmek �ç�n

toplumun her düzey�n�n hazırlıklı olması. 
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S�stem�n etk�n b�r şek�lde çalışması ve s�stem�n sürekl� gel�şt�r�lmes�n�

sağlayacak b�r ger� b�ld�r�m mekan�zması �çermes� �ç�n b�rb�r�yle �l�şk�l� bu dört

b�leşen�n sektörler ve çoklu düzeyler �ç�nde ve arasında koord�ne ed�lmes�

gerek�r. Bu b�leşenler�n b�r�ndek� aksaklık veya b�leşenler arasındak�

koord�nasyon eks�kl�ğ�, bütün s�stem�n çökmes�ne yol açab�l�r.

Etk�lenen - "Affected"

Tehl�kel� b�r olaydan doğrudan veya dolaylı olarak etk�lenen k�ş�lerd�r.

Doğrudan etk�lenenler yaralanma, hastalık veya d�ğer sağlık etk�ler�ne maruz

kalan; tahl�ye ed�len, yer�nden ed�len, yer değ�şt�ren veya geç�m kaynaklarına,

ekonom�k, f�z�ksel, sosyal, kültürel ve çevresel varlıklarına yönel�k doğrudan

zarar neden�yle mağdur olan k�ş�lerd�r. Dolaylı olarak etk�lenenler zaman

�ç�nde, ekonom�dek�, kr�t�k altyapıdak�, temel h�zmetlerdek�, t�carettek� veya

�ştek� aksama veya değ�ş�kl�kler �le sosyal, sağlık ve ps�koloj�k sonuçlar

neden�yle doğrudan etk�ler dışında veya bunlara ek olarak sonuçlara maruz

kalmış k�ş�lerd�r.

Açıklama: İnsanlar doğrudan veya dolaylı olarak etk�leneb�l�r. Etk�lenen

�nsanlar yaşamları, geç�m kaynakları veya sağlıkları �le ekonom�k, f�z�ksel,

sosyal, kültürel ve çevresel varlıkları üzer�nde kısa veya uzun vadel� sonuçlarla

karşılaşab�l�rler. Bunlara ek olarak kayıp olan veya ölen k�ş�ler de doğrudan

etk�lenm�ş olarak kabul ed�leb�l�r.
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Altta Yatan Afet R�sk Bel�rley�c�ler� – "Underly�ng D�saster
R�sk Dr�vers"

Genell�kle gel�şmeyle �lg�l� olan ve b�reyler�n tehl�kelere maruz kalma ve

kırılganlık düzeyler�n� artırarak veya baş etme kapas�teler�n� azaltarak afet

r�sk düzey�n� etk�leyen süreçler veya koşullar.



Açıklama: Altta yatan afet r�sk bel�rley�c�ler� - aynı zamanda altta yatan afet

r�sk faktörler� olarak da adlandırılır. Yoksulluk ve eş�ts�zl�ğ�n sonuçları, �kl�m

değ�ş�kl�ğ� ve değ�şkenl�ğ�, plansız ve hızlı kentleşme, kötü araz� yönet�m� g�b�

etmenler�n yanı sıra demograf�k değ�ş�kl�kler, zayıf kurumsal düzenlemeler,

r�skten habers�z pol�t�kalar, afet r�sk azaltma konusunda özel yatırımlara

yönel�k düzenleme ve teşv�k eks�kl�ğ�, karmaşık tedar�k z�nc�rler�, teknoloj�ye

sınırlı er�ş�m, doğal kaynakların sürdürüleb�l�r olmayan kullanımı,

ekos�stemlerdek� bozulma, bölgesel ve küresel salgın faktörler�n�

�çermekted�r.

Güçlend�rme – "Retrof�tt�ng"

Mevcut yapıların, tehl�keler�n yıkıcı etk�ler�ne karşı daha dayanıklı ve d�rençl�

hale get�r�lmes� �ç�n güçlend�r�lmes� veya �y�leşt�r�lmes�.

Açıklama: Güçlend�rme, yapının tasarımının ve �şlev�n�n, yapının bel�rl�

tehl�kelerden veya tehl�ke senaryolarından maruz kalab�leceğ� stresler�n ve

farklı güçlend�rme seçenekler�n�n prat�kl�ğ�n�n ve mal�yetler�n�n d�kkate

alınmasını gerekt�r�r. Güçlend�rme örnekler� arasında, sertleşt�r�lm�ş

duvarlara destek eklenmes�, sütunların güçlend�r�lmes�, duvarlar ve çatılar

arasına çel�k bağların eklenmes�, pencerelere kepenk takılması ve öneml�

tes�s ve ek�pmanların korunmasının �y�leşt�r�lmes� sayılab�l�r.

(Afete) Hazırlık – "Preparedness"

Hükümetler, müdahale ve kurtarma kuruluşları, topluluklar ve b�reyler

tarafından muhtemel, yakın veya mevcut afetler�n etk�ler�n� etk�n b�r şek�lde

tahm�n etmek, bunlara müdahale etmek ve bunlardan kurtulmak �ç�n

gel�şt�r�len b�lg� ve kapas�telerd�r.

Açıklama: Hazırlık eylem�, afet r�sk yönet�m� kapsamında yürütülür. Her türlü

ac�l durumu etk�l� b�r şek�lde yönetmek ve müdahale sürec�nden

sürdürüleb�l�r kurtarma sürec�ne düzenl� b�r geç�ş sağlamak �ç�n gereken

kapas�teler� oluşturmayı amaçlar.
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Hazırlıklı olma, afet r�skler�n�n sağlam olarak yapılmış anal�zler� �le erken uyarı

s�stemler�n�n �y� kurulmuş bağlantılarına dayanır. Ac�l durum planlaması, her

türlü teçh�zat ve malzemen�n stoklanması, koord�nasyon, tahl�ye ve halkın

b�lg�lend�r�lmes� �ç�n gerekl� düzenlemeler�n gel�şt�r�lmes�, �lg�l� eğ�t�m ve saha

tatb�katlarının yapılması faal�yetler�n� �çer�r. Bu ac�l durum planları resm�

kurumlar, yasalar ve gerekl� bütçesel kapas�teler �le desteklenmel�d�r. İlg�l�

"hazırlık" ter�m�, gerekt�ğ�nde hızlı ve uygun şek�lde müdahale etme

yeteneğ�n� tanımlar.

B�r hazırlık planı, toplumu veya çevrey� tehd�t edeb�lecek potans�yelde

tehl�kel� olaylara veya ortaya çıkab�lecek afet durumlarına zamanında, etk�l�

ve uygun müdahaleler� mümkün kılmak �ç�n önceden düzenlemeler�

oluşturur.

Kalan R�sk - "Res�dual R�sk"

Etk�n afet r�sk azaltma önlemler� uygulandığında b�le yönet�lmeyecek şek�lde

kalan ve ac�l müdahale �le b�rl�kte kurtarma kapas�teler�n�n sürdürülmes�

gereken afet r�sk�d�r.

Açıklama: Kalan r�sk�n varlığı, bütüncül b�r yaklaşımın parçası olarak güvenl�k

ağları ve r�sk transfer mekan�zmaları g�b� sosyoekonom�k pol�t�kalarla b�rl�kte

ac�l serv�sler, hazırlık, müdahale ve kurtarma �ç�n etk�n kapas�teler�n

gel�şt�r�lmes� ve desteklenmes� �ç�n devam eden b�r �ht�yacı �fade eder.

Kapas�te – “Capac�ty”

Afet r�skler�n� yönetmek ve azaltmak ve d�renc� güçlend�rmek �ç�n b�r kuruluş,

topluluk veya toplumda mevcut tüm güçlü yönler, n�tel�kler ve kaynakların

b�rleş�m�.

Açıklama: Kapas�te altyapıyı, kurumları, �nsan b�lg� ve becer�ler� �le sosyal

�l�şk�ler, l�derl�k ve yönet�m g�b� kolekt�f n�tel�kler� �çereb�l�r.

12



Başa çıkma kapas�tes�, �nsanların, kuruluşların ve s�stemler�n mevcut becer�

ve kaynakları kullanarak olumsuz koşulları, r�skler� veya afetler� yönetme

yeteneğ�d�r. Başa çıkma kapas�tes�, hem normal zamanlarda hem de afetler

veya olumsuz koşullar sırasında sürekl� farkındalık, kaynak ve �y� yönet�m

gerekt�r�r. Başa çıkma kapas�teler� afet r�skler�n�n azaltılmasına katkıda

bulunur.

Kapas�te değerlend�rmes�, b�r grubun, organ�zasyonun veya toplumun

kapas�tes�n�n �stenen hedeflere göre gözden geç�r�ld�ğ�, mevcut kapas�teler�n

bakım veya güçlend�rme �ç�n, kapas�te boşluklarının �se daha sonrak�

eylemler �ç�n bel�rlend�ğ� süreçt�r.

Kapas�te gel�şt�rme, �nsanların, kuruluşların ve toplumun, sosyal ve ekonom�k

hedeflere ulaşmak �ç�n zaman �ç�nde kapas�teler�n� s�stemat�k olarak teşv�k

etme ve gel�şt�rme sürec�d�r. Kapas�te gel�şt�rme ter�m�, kapas�te büyümes�n�

yaratmayı ve zaman �ç�nde sürdürmey� tüm açılardan kapsayacak şek�lde

gen�şleten b�r kavramdır. Öğrenmey� ve çeş�tl� eğ�t�m türler�n� �çerd�ğ� kadar

kurumların, pol�t�k farkındalığın, f�nansal kaynakların, teknoloj� s�stemler�n�n

ve daha gen�ş olanaklar sağlayan ortamların gel�şt�r�lmes�ne yönel�k sürekl�

çabaları �çer�r.

Kırılganlık - “Vulnerab�l�ty”

F�z�ksel, sosyal, ekonom�k çevresel faktörler veya süreçler tarafından

bel�rlenen ve b�r b�rey�n, b�r topluluğun, bunların malvarlıklarının veya

s�stemler�n tehl�keler�n etk�ler�ne karşı hassaslığını artıran koşullardır. 

Açıklama: İnsanların tehl�kelerle başa çıkma yetenekler�n� artıran olumlu

faktörler �ç�n “Kapas�te” ve “Başa çıkma kapas�tes�” tanımlarına bakınız.

Kr�t�k Altyapı - “Cr�t�cal Infrastructure”

B�r topluluk veya toplumun sosyal ve ekonom�k �şley�ş� �ç�n gerekl� olan

h�zmetler� sağlayan f�z�ksel yapılar, tes�sler, ağlar ve d�ğer varlıklar.
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Kurtarma – “Recovery”

Afetten etk�lenen b�r toplumun veya topluluğun sağlıklarının ve geç�m

kaynaklarının yanı sıra ekonom�k, f�z�ksel, sosyal, kültürel ve çevresel

varlıklarının, s�stemler�n�n ve faal�yetler�n�n gelecekte yaşanması muhtemel

olan afetlerden kaçınması veya etk�ler�n�n azaltılması �ç�n “daha �y� �nşa et” ve

sürdürüleb�l�r kalkınma �lkeler� çerçeves�nde restorasyonu veya

gel�şt�r�lmes�d�r.

Maruz Kalma – “Exposure”
Tehl�keye açık alanlarda bulunan �nsanların, altyapının, konutların, üret�m

kapas�teler�n�n ve d�ğer somut �nsan varlıklarının durumudur.

Açıklama: Maruz kalma ölçütler�, b�r alandak� �nsan sayısını veya varlık türler�n�

�çereb�l�r. Bunlar, �lg�l� alandak� tehl�keyle �l�şk�l� n�cel r�skler� tahm�n etmek �ç�n

herhang� b�r bel�rl� tehl�keye maruz kalan unsurların bel�rl� kırılganlığı ve

kapas�tes� �le b�rleşt�r�leb�l�r.

Müdahale – “Response”

Afet önces�nde, sırasında veya sonrasında, hayat kurtarmak, b�reyler�n

sağlıkları üzer�ne etk�ler�n� azaltmak, kamu güvenl�ğ�n� sağlamak ve etk�lenen

�nsanların temel geç�m �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n yapılan eylemler.

Açıklama: Afet müdahales� ağırlıklı olarak ac�l ve kısa vadel� �ht�yaçlara

odaklanır ve bazen de afet yardımı olarak adlandırılır. Etk�l�, ver�ml� ve

zamanında müdahale, b�reyler�n, toplulukların, kuruluşların, ülkeler�n ve

uluslararası toplumun müdahale kapas�teler�n�n gel�şt�r�lmes� dâh�l olmak

üzere, afet r�sk b�lg�s�ne dayalı hazırlık önlemler�ne dayanır.

Müdahalen�n kurumsal unsurları genell�kle, kamu, özel ve topluluk

sektörler�n�n sağladığı ac�l durum h�zmetler�, kamu yardımıyla b�rl�kte

toplulukların ve gönüllüler�n katılımından oluşur. “Ac�l durum h�zmetler�”, ac�l

durumlarda ve afetler sırasında �nsanlarla b�rl�kte menkul ve gayr�menkul

mallara h�zmet verme ve bunları koruma konusunda sorumlulukları olan
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öneml� b�r d�z� uzman kuruluşu �fade eder. Bu b�r d�z� uzman kuruluş arasında

s�v�l savunma otor�teler�, pol�s ve �tfa�ye kuruluşlarıyla b�rl�kte çok daha fazla

sayıda kurum ve kuruluş yer almaktadır. Müdahale �le kurtarma aşaması

arasındak� ayrım net değ�ld�r. Geç�c� barınma ve �çme suyu tem�n� g�b� bazı

müdahale hareketler�, kurtarma aşamasındak� hareketlere kadar

g�deb�lmekted�r.

Önleme – “Prevent�on”

Mevcut afet r�skler�n� azaltmak ve yen� afet r�skler�n�n oluşmasını önlemeye

yönel�k faal�yetler ve önlemlerd�r.

Açıklamalar: Önleme (afet önleme), tehl�kel� olayların olası olumsuz

etk�ler�nden tamamen kaçınma kavramını ve n�yet�n� �fade eder. Her ne kadar

bel�rl� afet r�skler�n�n önlenmes� mümkün olmasa da, önleme faal�yet�, alınan

önlemler �le afet r�skler�n�n ortadan kaldırılab�ld�ğ� durumlarda afetlere maruz

kalmayı ve afetlere karşı kırılganlığı azaltmayı amaçlamaktadır. Önleme

faal�yet�ne �l�şk�n örnekler arasında, sel r�sk�n� ortadan kaldıran setler veya

barajlar, yüksek r�sk bölgeler�nde yerleş�me �z�n vermeyen araz� kullanım

düzenlemeler�, öneml� b�naların olası b�r depremde yıkılmasını engelleyen ve

�şlev�n� sağlayan s�sm�k mühend�sl�k tasarımları, önleneb�l�r salgınlara karşı

aşılama faal�yetler� sayılab�l�r. Ayrıca su kaynaklarının k�rlenmes�n�

engelleyecek tedb�rler g�b�; tehl�kel� b�r olay veya b�r afet sırasında veya bu

olayların sonrasında oluşab�lecek �k�nc�l tehl�keler� ortadan kaldırmaya veya

bunların oluşmasını engellemeye yönel�k önlemler de önley�c� tedb�rler

arasında sayılab�l�r. 

Rehab�l�tasyon –“Rehab�l�tat�on”

Afetten etk�lenen b�r topluluk veya toplumun �şley�ş�ne yönel�k temel

h�zmetler�n ve tes�sler�n restorasyonudur.

R�sk Transfer� – “R�sk Transfer”

Bel�rl� r�skler�n f�nansal sonuçlarının b�r taraftan d�ğer b�r tarafa resm� veya

gayr� resm� olarak aktarılması sürec�d�r.
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Bu sayede b�r hane halkı, topluluk, �şletme veya Devlet makamı, b�r afet

meydana geld�kten sonra d�ğer tarafa sağlanan sürekl� veya telaf� ed�c�

sosyal veya mal� faydalar karşılığında y�ne d�ğer taraftan kaynak alacaktır.

Ek Açıklama: S�gorta, s�gortacıya kes�nt�s�z ödenen pr�mler karşılığında, b�r

s�gortacıdan karşılaşacak r�sklere karşı tem�nat sağlayan ve en çok b�l�nen

r�sk transfer� şekl�d�r. R�sk transfer�, hed�ye veya kred� yoluyla aralarında

karşılıklı yardımlaşma beklent�s�n�n bulunduğu a�le ve topluluk ağlarında gayr�

resm� b�r şek�lde gerçekleşeb�ld�ğ� g�b�, hükümetler�n, s�gortacıların, çok

taraflı bankaların ve d�ğer büyük r�sk taşıyıcısı kuruluşların büyük olaylarda

yaşanan kayıplarla baş etmeye yardımcı olacak kurulu mekan�zmalarına

başvuru g�b� resm� şek�lde de gerçekleşeb�l�r. Bu tür mekan�zmalar,

mal�yetler�n sırasıyla pr�mler, yatırımcı katkıları, fa�z oranları ve geçm�ş

tasarruflarla karşılandığı s�gorta ve reasürans pol�çeler�n�, afet pol�çeler�n�,

koşullu kred� �mkânlarını ve rezerv fonlarını �çer�r.

Tahl�ye – “Evacuat�on”

İnsanları ve malvarlıklarını korumak �ç�n tehl�kel� b�r olay meydana gelmeden

önce, tehl�kel� olay sırasında veya olay meydana geld�kten sonra, geç�c�

olarak daha güvenl� yerlere taşımak.

Açıklama: Tahl�ye planları, tehl�kel� b�r olay meydana gelmeden önce, olay

sırasında veya sonrasında �nsanların ve malvarlıklarının geç�c� olarak daha

güvenl� yerlere taşınmasını sağlamak �ç�n önceden oluşturulmuş

düzenlemeler� �fade eder. Tahl�ye planları, tahl�ye ed�lenler�n ger� dönüş

planlarını ve tahl�ye yer�nde barınma seçenekler�n� �çereb�l�r.

Tehl�ke – “Hazard” 

Can kaybına, yaralanmaya veya d�ğer sağlık etk�ler�yle b�rl�kte, mülk hasarına,

sosyal ve ekonom�k bozulmaya veya çevresel bozulmaya neden olab�lecek b�r

süreç, olay veya �nsan etk�nl�ğ�.

16



Açıklama: Tehl�keler, doğal, �nsan kaynaklı veya sosyo-doğal kaynaklı olab�l�r.

Doğal tehl�keler ağırlıklı olarak doğal süreçler ve olaylarla �l�şk�l�d�r. İnsan

kaynaklı tehl�keler ya da başka b�r �fade �le antropojen�k tehl�keler, tamamen

veya ağırlıklı olarak �nsan faal�yetler� ve seç�mler� tarafından tet�klenen

tehl�kelerd�r. Bu ter�m, uluslararası �nsancıl hukuka ve yerel mevzuata bağlı

olan s�lahlı çatışmalar �le d�ğer sosyal �st�krarsızlık veya ger�l�m durumlarının

ortaya çıkmasını veya r�sk�n� �çermez. Çevresel bozulma ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� de

dâh�l olmak üzere b�rçok tehl�ke, doğal ve �nsan kaynaklı faktörler� b�r arada

bulundurmasından dolayı sosyo-doğaldır. 

Tehl�keler, kökenler� ve etk�ler� bakımından tekl�, b�rb�r�n� �zleyen veya b�rleş�k

şek�lde olab�l�r. Her tehl�ke; konumu, yoğunluğu, büyüklüğü, sıklığı ve

gerçekleşme olasılığı �le b�rl�kte n�telend�r�lmekted�r. B�yoloj�k tehl�keler

ayrıca bulaşıcılıkları, toks�s�teler�, veya doz-tepk�, kuluçka süres�, vaka ölüm

oranı ve patojen�n bulaşıcılığına �l�şk�n tahm�nler g�b� patojen�n d�ğer

özell�kler� �le tanımlanır.

Çoklu tehl�ke:

1) B�r ülken�n karşı karşıya olduğu çok sayıda büyük tehl�keler ve 

2) Tehl�kel� olayların aynı anda, kademel� olarak veya zaman �ç�nde kümülat�f

olarak meydana gelmes� ve söz konusu olayların gel�ş�m� sonucunda ortaya

çıkarab�lecekler� potans�yel etk�ler�n�n bel�rl� bağlamlarda d�kkate alınması

anlamına gel�r. 

Tehl�keler (2015-2030 Senda� Afet R�sk Azaltma Çerçeves�’nde, alfabet�k

olarak sıralandığı g�b�) b�yoloj�k, çevresel, jeoloj�k, h�drometeoroloj�k ve

teknoloj�k süreçler ve olaylardan oluşur.

B�yoloj�k tehl�keler ya organ�k kökenl�d�r ya da patojen�k m�kroorgan�zmalar,

toks�nler ve b�yoakt�f maddeler dah�l b�yoloj�k vektörler tarafından taşınır.

B�yoloj�k tehl�kelere örnek olarak, bakter�, v�rüs veya paraz�tler�n yanı sıra

zeh�rl� yaban hayatı, böcekler, zeh�rl� b�tk�ler ve hastalığa neden olan ajanları

taşıyan s�vr�s�nekler ver�leb�l�r.
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Çevresel tehl�keler k�myasal, doğal ve b�yoloj�k tehl�keler� �çereb�l�r. Çevresel

bozulma sonucunda veya hava su ve toprağın f�z�ksel veya k�myasal olarak

k�rlenmes� �le oluşab�l�r. Bununla b�rl�kte, bu kategor�ye g�ren süreç ve

olguların çoğu, kend� başlarına b�r tehl�ke oluşturmaktan çok toprak

bozulması, ormansızlaşma, b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n kaybı, tuzlanma ve den�z

sev�yes�n�n yükselmes� g�b� tehl�keler �ç�n r�sk faktörü olarak sayılab�l�r.

Jeoloj�k veya jeof�z�ksel tehl�keler, dünyanın �ç süreçler�nden kaynaklanır.

Jeoloj�k veya jeof�z�ksel tehl�kelere örnek olarak depremler, volkan�k

faal�yetler ve em�syonlar �le b�rl�kte kütle hareketler�, toprak kaymaları, kaya

kaymaları, yüzey çökmeler�, enkaz veya çamur akıntıları g�b� �lg�l� jeof�z�ksel

süreçler ver�leb�l�r. H�drometeoroloj�k faktörler�n de bu süreçler�n bazılarına

öneml� etk�ler� bulunur. Tsunam�ler� kategor�ze etmek zordur. Den�zaltı

depremler� ve d�ğer jeoloj�k olaylar tarafından tet�klenmekle b�rl�kte aslında

kıyısal su tehl�kes� hal�nde kend�n� gösteren b�r okyanus sürec�d�r.

H�drometeoroloj�k tehl�keler atmosfer�k, h�droloj�k veya den�zb�l�m�

kökenl�d�r. Örnek olarak, trop�kal kasırgalar (tayfunlar ve kasırgalar olarak da

b�l�nen); an� su baskınları dah�l su taşkınları; kuraklık; sıcak ve soğuk hava

dalgaları ve kıyılara etk� eden fırtına kabarmaları ver�leb�l�r. H�drometeoroloj�k

koşullar, toprak kaymaları, orman yangınları, çek�rge �st�laları, salgın

hastalıklar g�b� d�ğer tehl�kelerde ve zeh�rl� maddeler �le volkan�k

püskürmelerden çıkan maddeler�n taşınması ve dağılarak yayılmasında da

öneml� b�r faktör olab�l�r.

Teknoloj�k tehl�keler, teknoloj�k veya endüstr�yel koşullardan, tehl�kel�

prosedürlerden, altyapı arızalarından veya bel�rl� �nsan faal�yetler�nden

kaynaklanmaktadır. Teknoloj�k tehl�kelere örnek olarak endüstr�yel k�rl�l�k,

nükleer radyasyon, zeh�rl� atıklar, baraj arızaları, nakl�ye kazaları, fabr�ka

patlamaları, yangınlar ve k�myasal dökülmeler sayılab�l�r. Teknoloj�k tehl�keler,

doğal kaynaklı b�r tehl�ken�n doğrudan b�r sonucu olarak da ortaya çıkab�l�r.
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Tehl�kel� Olay – “Hazardous Event” 

Bel�rl� b�r zaman d�l�m�nde bel�rl� b�r yerde b�r tehl�ken�n ortaya çıkmasıdır.

Açıklama: Ş�ddetl� tehl�kel� olaylar, b�r tehl�ken�n oluşması, d�ğer r�sk

faktörler�yle b�rleşmes� sonucunda b�r felakete yol açab�l�r.

Ulusal Afet R�sk� Azaltma Platformu – “Nat�onal Platform
for D�saster R�sk Reduct�on”

B�r ülkedek� kamunun, özel ve s�v�l toplumun �lg�l� tüm b�r�mler�n�n katılımıyla,

doğası gereğ� çok sektörlü ve d�s�pl�nler arası olan, afet r�sk�n�n azaltılmasına

�l�şk�n koord�nasyon ve pol�t�ka rehberl�ğ�ne yönel�k ulusal mekan�zmalar �ç�n

kullanılan genel b�r ter�md�r.

Açıklamalar: Etk�l� hükümet koord�nasyon kurulları, ulusal ve yerel düzeydek�

�lg�l� paydaşlardan oluşur ve bel�rlenm�ş b�r ulusal odak noktasına sah�pt�r.

Bu tür mekan�zmaların ülke bazında kurumsal çerçevelerde güçlü b�r temele

sah�p olması �ç�n  kanunlar, yönetmel�kler, standartlar ve prosedürler yoluyla,

aşağıdak�ler dah�l olmak üzere daha fazla k�l�t unsur ve sorumluluk

oluşturulmalıdır: açıkça atanmış sorumluluklar ve yetk�ler; hassas olmayan

afet r�sk� b�lg�ler�n�n ve ver�ler�n�n paylaşılması ve yayılması yoluyla afet r�sk�

konusunda farkındalık ve ver� oluşturmak; yerel ve ulusal afet r�sk raporlarına

katkıda bulunmak ve bunları koord�ne etmek; afet r�sk� konusunda halkı

b�l�nçlend�rme kampanyalarını koord�ne etmek; yerel çok sektörlü �şb�rl�ğ�n�

kolaylaştırmak ve desteklemek (örneğ�n, yerel yönet�mler arasında); ulusal ve

yerel afet r�sk yönet�m� planlarının ve afet r�sk yönet�m� �le �lg�l� tüm

pol�t�kaların bel�rlenmes�ne ve raporlanmasına katkıda bulunmak.

Yapı Mevzuatı - “Bu�ld�ng Code”

Çökme ve hasara karşı d�renç dâh�l olmak üzere, �nsan güvenl�ğ�n� ve refahını

sağlamak �ç�n gerekl� olan yapıların tasarım, �nşaat, malzeme, değ�ş�kl�k ve

kullanım yönler�n� düzenlemey� amaçlayan b�r d�z� kanun, yönetmel�k ve �lg�l�

standartlar.
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Açıklama: Yapı mevzuatı hem tekn�k hem de �şlevsel standartları �çereb�l�r.

Yapı mevzuatı, uluslararası deney�mlerden alınan derslerle ulusal ve yerel

koşullara uygun hale get�r�lmel�d�r. S�stemat�k b�r yaptırım rej�m�, yapı

mevzuatının etk�n b�r şek�lde uygulanması �ç�n kr�t�k b�r destekley�c�

gerekl�l�kt�r.

Yapısal ve Yapısal Olmayan Önlemler – “Structural and
Non-structural Measures”

Tehl�keler�n olası etk�ler�n� azaltmak veya önlemek �ç�n yapılan herhang� b�r

f�z�ksel yapı �le yapılarda veya s�stemlerde tehl�keye karşı d�renç ve esnekl�k

sağlamak �ç�n mühend�sl�k tekn�kler�n�n veya teknoloj�s�n�n uygulanmasına

yapısal önlemler den�r. Yapısal olmayan önlemler �se f�z�ksel olarak �nşaatı

�çermeyen, özell�kle pol�t�kalar, yasalar, halkın b�l�nçlend�r�lmes�, eğ�t�m� ve

öğret�m� yoluyla afet r�skler�n� ve etk�ler�n� azaltmak �ç�n b�lg�, uygulama veya

anlaşmayı �çeren önlemlerd�r.

Açıklama: Afet r�sk�n�n azaltılmasına yönel�k yapısal önlemler�n arasında en

yaygınları barajlar, taşkın setler�, okyanus dalgası bar�yerler�, depreme

dayanıklı �nşaat ve tahl�ye barınaklarıdır. Yapısal olmayan önlemler arasında

en yaygınları �se �mar kanunları (yapı yönetmel�kler�), araz� kullanım

planlamalarına yönel�k yasalar �le bunların uygulanması, araştırma ve

değerlend�rmeler, b�lg� kaynakları ve kamuoyu b�l�nçlend�rme programlarıdır.

İnşaat ve yapı mühend�sl�ğ�nde, "yapısal" ter�m� yalnızca yük taşıyan yapı

anlamında daha sınırlı b�r b�ç�mde kullanılmaktadır. Duvar kaplamaları ve �ç

donanımlar g�b� d�ğer parçalar da yapısal olmayan olarak

sınıflandırılmaktadır. 

Yaygın Afet R�sk� – “Extens�ve D�saster R�sk”

Büyük ölçüde yerel tehl�kelerle �l�şk�l� olmakla b�rl�kte bunlarla sınırlı olmayan

düşük ş�ddet ve yüksek sıklıkla gerçekleşme r�sk� olan tehl�kel� olaylar ve

afetlerd�r. 
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Açıklama: Yaygın afet r�sk� toplulukların tekrar eden yerel su taşkınlarına,

toprak kaymalarına, fırtınalara veya kuraklığa maruz kaldığı ve bunlara karşı

kırılgan olduğu yerlerde yüksekt�r.

Yaygın afet r�sk� genell�kle yoksulluk, kentleşme ve çevresel bozulma �le

b�rl�kte kötüleşmekted�r.

Yen�den Yapılandırma – “Reconstruct�on”

B�r afetten etk�lenen b�r topluluğun veya toplumun tam �şley�ş� �ç�n gerekl�

olan dayanıklı kr�t�k altyapıların, h�zmetler�n, konutların, tes�sler�n ve geç�m

kaynaklarının, gelecektek� afet r�sk�n� önlemek veya azaltmak �ç�n “daha �y�

�nşa et” ve sürdürüleb�l�r kalkınma �lkeler�yle uyumlu olarak orta ve uzun

vadel� yen�den �nşa ve sürdürüleb�l�r restorasyon faal�yetler�d�r. 

Yoğun Afet R�sk� – “Intens�ve D�saster R�sk”

Ağırlıklı olarak büyük tehl�kelerle �l�şk�lend�r�len, yüksek ş�ddetl� orta �la düşük

frekanslı afet r�sk�d�r.

Açıklama: Yoğun afet r�sk�, ş�ddetl� depremler, akt�f volkanlar, ş�ddetl� sel,

tsunam�ler veya büyük fırtınalar g�b� yoğun tehl�kelere maruz kalan ve aynı

zamanda bu tehl�kelere karşı büyük ölçüde savunmasız olan büyük şeh�rler �le

yoğun nüfus alanlarının b�r özell�ğ�d�r.
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