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13 EKİM 
Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü (2019) 

 
Afetler; insani, maddi, ekonomik veya çevresel kayıplara neden olan ve toplumun işleyişini ciddi 

şekilde bozan olaylar olarak tanımlanabilir. Afetler başlangıçta acil durumlardır ve düzgün 

yönetilmeleri gerekir. Aksi taktirde acil durumlar afetlere dönebilmektedir.1 

 

Afet risklerinin azaltılması genel olarak, tehlikelerin önlenmesi, toplumun afetlere duyarlılığının 

artırılması, risk azaltma çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, risk azaltmanın her düzeyde plan, 

politika ve programlara entegrasyonunun sağlaması konularını içermektedir.2 

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü küresel olarak afet risklerinin farkındalığını artırarak 

afet risklerini azaltmak amacıyla ilk kez 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun çağrısıyla 

kutlanmaya başlanmıştır.3 

Afet Epidemiyolojisi Araştırma Merkezinin Raporu’na göre 2018 yılında afetlerden etkilenen insan 

sayısı 68 milyondan fazla iken afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 11.804 olarak saptanmıştır 

ve 315 doğal afet olayı yaşanmıştır. 4  Doğal afetlerden her gün daha fazla sayıda insanın 

etkilenmesi, devlet kurumları ve diğer kuruluşlarda afetlere dirençli toplumlar oluşturma ve afet 

risklerini azaltma konusunda farkındalığı ve girişimleri artırmıştır. Bu çalışmaları desteklemek ve 

koordine etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması  Stratejisi 

(UNISDR) kurulmuştur. Birleşmiş Milletler, 1989 yılından bu yana Dünya Afet Risklerinin 

Azaltılması Günü aracılığıyla insanların afetler konusundaki risklerini azaltmada nasıl harekete 

geçecekleri konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.5 

Birleşmiş Milletler tarafından küresel olaylarda afet zararlarının azaltılması konusunda ihmal 

edilen konulara yönelik küresel bir kültür geliştirmek amacıyla 2011 yılında başlatılan ‘Harekete 

Geç’ girişiminin teması ilk yıl ‘Gençler ve Çocuklar’, 2012 yılında ‘Kadınlar’, 2013 yılında “Yeti Yitimi 

Olan Bireyler”, 2014 yılında “Yaşlı Bireyler” 2015 yılında ‘Yaşam İçin Bilgi’ olmak üzere her yıl farklı 

bir gruba odaklanmıştır. 2016 yılının teması ‘Anlatmak için Yaşamak’, 2017 teması ‘Afetlerden 

                                                 
1 İnal, E., Kaya, E., & Altıntaş, K. H. Türkiye’de Örgün Eğitimin Afet Eğitimi Yeterliliği Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi 
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 114-127. 
2 [Internet] http://www.hazirol.gov.tr/tr/39209/Turkiye-Afet-Risklerinin-Azaltilmasi-Platformu Erişim:09.10.2019. 
3 [Internet] https://www.unisdr.org/we/campaign/iddr Erişim:09.10.2019. 
4 [Internet] http://www.un-spider.org/news-and-events/news/flooding-affected-more-people-2018-any-other-disaster-type-
report-shows Erişim:12.10.2019. 
5 [Internet  https://www.unisdr.org/who-we-are/history Erişim:09.10.2019. 
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Etkilenen Kişi Sayısını Azaltmak’ 2018 teması ise “Afetlerin Ekonomik Kayıplarını Azaltmak” olarak 

belirlenmiştir.6 

Birleşmiş Milletler tarafından afet risklerini azaltmak için küresel bir plan olarak kabul edilen ve 

2015-2030 yıllarını kapsayan Sendai Konferansı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Sendai 

Konferansı’nda belirlenen hedeflerde 2030 yılına kadar afetlere bağlı ölümlerin, afetlerden 

etkilenen kişi sayısının, ekonomik kayıpların azaltılması, alt yapı hasarı ve temel hizmetlerdeki 

kesintilerin önlenmesi, afet risklerinin azaltılması stratejilerini benimseyen ülke sayısının 

artırılması, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ve toplumların erken uyarı sistemlerine, afet 

riski bilgi ve değerlendirmelerine erişme olanağının artırılması amaçlanmıştır.7 

2019 yılında da Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü teması Sendai Çerçevesinin yedi 

hedefine odaklanan kampanyanın bir parçası olarak devam etmektedir. Bu sene de bu 

hedeflerden ‘‘Alt yapı Hasarı ve Temel Hizmetlerdeki Kesintilerin Önlenmesi’’ konularına 

odaklanılacaktır. Tüm dünyada afet risklerinin azaltılmasında bu hedeflere ulaşmak için harcanan 

çaba çok önemli bir rol oynayacaktır.8 
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