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Doğal afet ve yoksulluk 

• 1960lı yıllardan itibaren doğal afetlerle ilgili 
düzenli kayıtlar tutulmaktadır. Bu kayıtlar, 
gerçekleşen afet sayısının, afetten etkilenen 
insan sayısının ve mal kaybının her geçen yıl 
daha da arttığını göstermektedir.  

 
 

DFID, 2004 



Doğal afet ve yoksulluk 

• Yoksul ülkeler, yoksul topluluklar doğal 
afetlerden daha fazla ve orantısız bir 
biçimde zarar görmektedir. 

• UNDP’nin belirlediği kategoriye göre doğal 
afetlerden etkilenen ülkelerin neredeyse 
%80’i orta ve düşük oranda gelişmiş 
ülkelerdir. Doğal afetten etkilenen her 100 
kişiden yalnızca 1’i gelişmiş bir ülkede 
yaşamaktadır. 

DFID, 2004 



Hasar görebilirlik ve yoksulluk 
• Hasar görebilirlik (vulnerability) insanların 

tehlikeye maruz kalmaları ve tehlikenin etkilerine 
olan duyarlılıkları olarak tanımlanmaktadır.  

• Hasar görebilirlik ile yoksulluk kavramları 
tamamen örtüşmemekle birlikte iki kavram 
arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki 
bulunmaktadır. 

• Tehlikelerin çeşitliliği, hasar görebilirlik 
bileşenleri, geçimi sağlama, başa çıkma, uyum, 
kapasite ve dayanıklılık afetlerden etkilenme 
boyutunu belirlemektedir. 



Hasar görebilirlik ve yoksulluk 
 

• Yoksul insanlar genellikle daha fazla tehlikeye 
maruz kalmakta ve tehlikeden daha fazla 
etkilenmektedirler.  

• Tehlike ile baş etme ve iyileşme kapasiteleri 
yetersizdir ve bu nedenle kayıpları daha büyük 
olmaktadır. 

• Genellikle başka seçenekleri olmadığı için 
yüksek afet riski olan alanlarda yaşamaktadırlar.  

• Afetler, yoksulluklarını ve hasar görebilirliklerini 
daha da artırmaktadır.    



Tehlike tipine göre afet etkileri, 
1993-2002 

Tehlike tipi Ölüm  
(bin) 

Toplam % Etkilenen 
(milyon) 

Toplam % 

Kuraklık/açlık 
Sel 
Fırtına 
Deprem 

276 
94 
61 
75 

% 44 
% 15 
% 10 
% 12 

734 
1401 
313 
35 

% 29 
% 56 
% 13 
% 1 

Tüm “doğal” 
tehlikeler 
Teknolojik 
tehlikeler 

531 
 
93 

% 85 
 
% 15 

2496 
 
1 

% 100 
 
0 

Toplam  
(10 yıl) 

624 % 100 2497 % 100 

IFRC, 2003 



Gelişmişlik ve afetten etkilenme 
• Dünya Bankası (2004) verilerine göre, dünyada 

doğal afetlerin maliyeti yılda 55 milyar Amerikan 
Dolarını bulmaktadır.  

• 1990larda yalnızca Asya’da altyapı kayıpları 
yılda 10 milyar Amerikan Doları’na ulaşmıştır.  

• Mal kaybı ise sürpriz olmayan bir biçimde zengin 
ülkelerde, fiziksel varlıklarının ekonomik değeri 
daha yüksek olduğundan, daha fazladır. Ancak 
yoksul ülkeler mal kayıplardan çok daha fazla 
etkilenmektedir.  



İklim değişikliği, doğal afet riskleri 
ve yoksulluk 

 
 İklim değişikliği sonucu mevsimsel değişiklikler 

ve klimatik ekstremler yaşanmaktadır. 2003 
yılındaki sıcak dalgası Hindistan’da 2000 kişinin 
ölümüne neden olmuştur. İklim değişikliğinin 
yoksulları daha fazla etkileyeceği 
beklenmektedir. İklim değişikliğinin gıda 
güvenliği, tarım ihraç ürünlerinin üretimini, insan 
sağlığını, su güvenliği ve kalitesini etkileyeceği 
düşünülmektedir. Birçok insan sel, kuraklık ve 
deniz seviyesinin yükselmesi sonucu yer 
değiştirmek zorunda kalacaktır.  



Afet zararlarının azaltılmasına yönelik kapasite, 
zengin ve yoksul ülkelerin karşılaştırılması 

 

Zengin Ülkeler Yoksul Ülkeler 

 
• Afet riskini azaltmaya yönelik yasal 

düzenleyicilerinin yaptırımları 
güçlüdür, 

• Yaşam kaybını en aza indirmek için 
etkili erken uyarı ve bilgi 
mekanizmalarına sahiptir,  

• Gelişmiş acil müdahale ve sağlık 
sistemlerine sahiptirler, 

• Sigorta planları, mal kayıplarının 
yükünü dağıtmaktadır.   

 
• Yasal çerçeve zayıf ya da yoktur, 

ve/veya yaptırım kapasiteleri zayıftır, 
• Önleme ile ilişkili kapsamlı bilgi 

sistemi zayıftır,  
• İyileşme ve acil yardım için kalkınma 

programlarından fon aktarılır, 
• Tüm mülkün ve geçim kaynağının 

kaybedilmesi söz konusu olabilir. 



Çanakkale kenti ve doğal afet riski 
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Çanakkale kenti 



Fiziksel hasar görebilirliğin tespiti 
Jeolojik 
Karakteristik  

Yapılaşmış alan 
özellikleri 

Kentsel altyapı 

•Topografya 
•Jeolojik birim 
•Pekleşme 
•Alüvyon 
•Yer altı su 
seviyesi 
•Sıvılaşma 
•Yüzey suyu/sel  
•Heyelan  

•Planlı-plansız gelişme  
•Kent dokusu   
•1999 öncesi ve 
sonrası yapılaşma 
•Kat sayısı 
•Yapılaşmış alan ve 
açık alan 
•Yapı ve nüfus 
yoğunluğu  
•Tarihi miras  
 

•İçme suyu 
•Drenaj 
•Kanalizasyon  
•Elektrik 
•Doğal gaz 
•Telefon ve internet 
•Katı atık yönetimi 
•Kentsel atıksu arıtma 
•Yeşil alanlar 

Sürdürülebilir gelişme göstergeleri, yaşam kalitesi göstergeleri ve çevre 
kalitesi göstergeleri 



Çanakkale kent merkezi ve yakın çevresinin jeoloji haritası 







İmar Planlarına göre kentin gelişimi 1949-2011  

Koç ve diğerleri, 2006’dan uyarlanmıştır 





Doğal tehlikelere karşı riskli 
alanların sınıflandırılması 

Başaran Uysal, A., Özden, S., Sezen, F., ve Karaca, Ö., 2011 
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