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2012 yılı Mayıs ayı içerisinde UNISDR ve WMO “Batı Balkan-
lar ve Türkiye Afetlere Karşı Direnç Oluşturma” projesini, 
Avrupa Komisyonunun (Genişleme Genel Müdürlüğü) da 
desteğiyle, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çatısı 
altında ortak olarak uygulamaya başlamıştır. Proje, Güney 
Doğu Avrupa Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı faydal-
anıcılarının (Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, 
Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Türkiye ve 
Kosova*) afet risk yönetimi ve hidrometeoroloji konularından 
sorumlu ulusal ajansları ile ortaklaşa yürütülecektir. Proje, 
faydalanıcı bölgede WMO, UNDP (Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı desteğiyle), UNISDR ve Dünya Bankası gibi 
uluslararası organizasyonlarca yürütülmüş olan girişimlerden 
alınan sonuçlar üzerine kurulmuştur. 

Projenin genel amacı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
faydalanıcılarının, doğal tehlikelerden kaynaklanan 
afetlere karşı dirençliliğini, 2005 - 2015 Hyogo Çerçeve 
Eylem Planına (Ulusların ve Toplulukların Afetlere Karşı 
Dirençlerinin Artırılması) göre sağlamak olup bu proje ile 
özellikle şu noktaların hayata geçirilmesi amaçlanmak-
tadır: 

Afet risklerinin azaltılmasına ilişkin önlemlerin geliştir-
ilmesi ve uygulanması konusunda, işbirliğinin ve 
kapasitenin bölgesel düzeyde artırılması,

Değişen iklimle birlikte ortaya çıkan afet risklerinin 
belirlenmesi

Afet risk yönetiminde, sınırlar arası işbirliğini 
güçlendirmek,

Tehlike arz eden durumları izlemek ve tahmin etmek 
amacıyla ulusal ve bölgesel kapasiteyi artırmak ve 
afet risk azaltmaya yönelik bölgesel bir yaklaşımın 
benimsenmesi amacıyla ilgili veri ve ürünleri paylaş-
mak.

Proje faaliyetleri sekiz görev üzerine temellendirilmiş 
olup bu görevlerden dördü UNISDR tarafından 
yürütülerek afet risk azaltmaya ilişkin kapasite 
geliştirme, bilgi yönetimi, afet risk transfer kapasiteleri 
(afetlere karşı sigorta) ve topluluk temelli afet yönetimi 
başlıklarına odaklanmaktadır. Diğer dört görev WMO 
tarafından yürütülmekte olup risk değerlendirilmesi, 
meteorolojik ve hidrolojik tahmin kapasiteleri, karar 
vermede iklim risk yönetimine imkân tanınması ve bölge 
çapında uyumlu bir erken uyarı sistemi tasarlanmasına 
odaklanılmaktadır. 

Proje 24 aylık bir süre zarfında uygulanacak olup, Mayıs 
2014’te sona erecektir. 
* Burada belirtilenler, statüye ilişkin pozisyonlara halel getirmeksizin belirlenmiş 

olup UNSCR 1244/99 ve Kosova’nın Bağımsızlığını ilanına ilişkin Uluslararası 

Adalet Divanı (ICJ) Kararına uygundur. 

ODAK NOKTALARI

AFETE KARŞI DİRENÇLİLİK 
KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

RİSK AZALTIMINA İLİŞKİN 
BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI

AFET RİSKLERİNİN TRANSFERİ

TOPLUM TEMELLİ DİRENÇLİLİK

TEHLİKE ANALİZİ VE 
HARİTALANDIRMA

TEHLİKELİ DURUM TAHMİNİ

İKLİM RİSK YÖNETİMİ VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM

ÇOKLU ERKEN UYARI SİSTEMİ



 
 

 

Deneyimlerin, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
faydalanıcıları ve AB üye ülkeler arasında paylaşılması, 
afetlere karşı dayanıklılığın sağlanmasında kilit bir öneme 
sahiptir. Bu görev kapsamına giren faaliyetler, benzer 
ülkelerin, afet önleme alanında hizmet veren görevlilerinin 
konu hakkında daha fazla bilgi edinmesini, hazırlıklı halde 
bulunmasını ve risklerin azaltılmasını destekler. Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı faydalanıcıları tarafından edinilen 
ilgili unsurlar, nihai raporda belirtilecektir. 

Faydalanıcı ülkelerde afet risk yönetimine ilişkin olarak birçok 
bilgi bulunmaktadır. Bu proje, afet risklerinin azaltılmasına 
ilişkin bilgilerin ulusal düzeyden çıkartılarak toplumlara yaymak 
amacıyla, birden fazla dilde  hazırlanan dokümanları, yayımları 
ve araçları içeren bir web portalının geliştirilmesini 
desteklemektedir. 

Ev sahiplerine, çiftçilere ve KOBİ’lere yönelik afet sigortalarının 
ve kötü hava şartlarının neden olduğu zararlara karşı yapılan 
sigortaların, bahse konu kişilerin mal varlıklarını ve 
kazançlarını, herhangi bir afetin ortaya çıkması halinde mali 
olarak tatmin edici ölçüde koruması gerekmektedir. Proje, 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı faydalanıcılarının afet risk 
sigortası kapasitelerini geliştirme konusunda katkı sağlamakta 
olup, bu tür sigorta ürünlerinin kamu tarafından daha fazla 
bilinmesine imkân tanımaktadır. 

Her türlü risk azaltma müdahalesinin en önemli unsuru, 
vatandaşların risklerden haberdar olmasıdır. Proje, “Şehirlerin 
Dirençli hale Getirilmesi Kampanyası: Şehrim Hazırlanıyor!” 
isimli kampanyayı yerel seviyede destekleyerek, şehirde 
yaşayan topluluklar arasında risk kültürünü geliştirmeye 
yönelik faaliyetleri desteklemektedir. 

UNISDR’NİN GÖREVLERİ WMO’NUN GÖREVLERİ

Hidrometeorolojik veri kalitesi, homojenleştirme ve 
standartlaştırma artırılırken meteorolojiye ve iklime ilişkin eski 
verilerin korunması ve iklim veri yönetim sistemlerinin 
iyileştirilmesi faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalar 
yapılacaktır. Hidrolojik veri yönetiminin ve prosedürlerin havza 
seviyesinde daha fazla paylaşılmasını sağlamak adına Sava 
Nehri pilot projesini içeren sel tehlikesi yönetiminin, kuraklık 
tehlikesi analizinin ve haritalandırmanın iyileştirilmesine 
yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Faydalanıcıların sert hava koşullarını tahmin etmelerine ilişkin 
kapasiteleri, Erken Uyarı sistemlerinin de desteğiyle 
meteoroloji ve hidroloji uzmanlarının yoğun bir eğitime tabi 
tutulması yoluyla iyileştirilecektir. Ayrıca, Verilerin sınırlar 
arasında paylaşılması, ayrıca meteorolojik ve hidrolojik afet 
riski azaltma faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik verilerin 
kalitesinin iyileştirilmesi de amaçlanmaktadır. 

Faydalanıcıların kuraklık risk yönetme kapasiteleri, uzun vadeli 
tahminlerin kullanılması ve yorumlanması ile iklim saatleri ve 
senaryolarının uygulanması artırılacaktır. Bunun yanı sıra, 
sigorta alanında meteorolojik ve hidrolojik risk yönetimine 
özgü hizmet ve ürünlerin geliştirilmesine ve temin edilmesine, 
ve farklı ekonomik sektörler için iklim hizmetlerinin 
geliştirilmesine ve temin edilmesine odaklanılacaktır. 

Bu görev, ortaya çıkması muhtemel afetlerin etkilerini azaltmak 
için önleyici tedbirlerin alınması amacıyla yetkililere, acil 
durum operasyon merkezlerine ve risk altında bulunan kişilere 
zaman kaybetmeden doğru, güvenilir ve anlaşılabilir uyarılar 
göndermek üzere Çoklu Tehlike Bölgesel Erken Uyarı 
Sisteminin geliştirilmesi amacını taşımaktadır. Orman 
yangınları, sıcak hava dalgaları, şiddetli fırtınalar, seller ve 
kuraklık da dâhil olmak üzere bölgeyi etkileyen öncelikli 
tehlikelere odaklanılacaktır. 

Afet risk azaltma ve iklim değişikline uyum  
amacıyla bölgesel kurumsal kapasitenin ve koordi-
nasyonun güçlendirilmesi

Risklere ilişkin veri ve bilgilerin paylaşımı için 
bölgesel kapasitenin ve işbirliğinin güçlendir-
ilmesi

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı faydalanıcıları 
arasında afet riski transferine yönelik olarak 
sigorta ve resürans ürünlerinin teşvik edilmesi

Toplumda afet riskinin azaltılmasına ilişkin 
farkındalığın artırılması

Tehlike analizi ve haritalandırma alanında, 
faydalanıcıların kabiliyetlerini artırarak bölgesel 
risk değerlendirme kapasitelerini geliştirmek

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı faydal-
anıcılarının, meteorolojik ve hidrolojik olaylara 
ilişkin zamanında uyarı sağlamak üzere kapasite 
geliştirme 

İklim risk yönetimini desteklemek için gerekli 
olan kapasitenin geliştirilmesi ve iklim 
değişikliğinin ulusal ve bölgesel DRR gündemi 
ile uyumlandırılması

Bölgesel işbirliği çerçevesinde, Çoklu  Tehlike 
Erken Uyarı Sistemini Geliştirilmesi
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