
MCR2030 Şehirlerin Esnek Hale Getirmesi 

için BM Afet Riski Azaltma Ofisi ve ortakları 

şehirleri desteklemek ve afet riskini 

azaltmak kapsamında 2015-2030 Sendai 

Çerçevesi ile uyumlu bir programı yönetiyor. 

Bu platform (MCR 2030) belediyelerin ve 

yerel idarelerin kapasitelerini geliştirip afet 

risklerinin azaltılarak, hazırlanan planların 

uygulanması, izlenmesi ve küresel şehirler 

ağına katılma imkanı tanımaktadır.  

Ekim 2020'de başlatılan ve Ocak 2021'de 

faaliyete geçen MCR2030, Şehirleri Esnek 

Hale Getirme Kampanyası ağı, dünya 

genelinde 4.000'den fazla şehre ulaşan on 

yıllık savunuculuk ve kapasite geliştirme 

çalışmalarının sonucunda ortaya çıktı. 

 
Bu girişimin bir parçası olmak, yerel 

yetkililerin afet riskini azaltma eylemlerini 

planlama, uygulama ve izleme kapasitelerini 

geliştirmelerine ve küresel bir şehir ağına 

katılmalarına olanak tanır.  
 
Benim şehrim 
hazır, senin ki? 

Yerel seviye neden 
önemli? 

 

 

“Risklerin azaltılarak dayanıklılığın inşası 
beraberinde pek çok fırsatı da barındırıyor. Bu 
konu işbirliklerinin artırılarak sistematik bir 
prosesin izlenmesini gerekli kılıyor” Janet 
Edwards, Sendai Çerçeve Odak Noktası, 
İsveç 

 

İnsanlık iklim değişikliği, COVID-19 ve diğer 

afetler ile kendini gösteren küresel 

tehditlerle karşı karşıyadır.  Etkilerin yerel 

düzeyde olduğu bu tür afetlerin hissedilmesi 

ve yaşanması sosyal, ekonomik ve çevresel 

korumanın yönetimini gerekli kılmaktadır. 

  

Yerel yönetimler afetler ve afet risk yönetimi 

döngüsünde ön planda kilit aktörlerdir. 

Dayanıklı şehirlerin inşasında afetler 

karşısında risklerin öngörülerek esnek ve 

çevik bir hazırlık, müdahale ve geriye dönüş 

süreci öngörülmektedir. 

Dayanıklılık ile yerel yönetimler için 

sürdürülebilir şehirlerin oluşturulmasında bir 

dönüm noktası olup, toplumlar ve uluslar iş 

birliği içinde çalışarak daha güvenli şehirler 

oluşturabilirler.  

.  

 
 
 
 
 

MCR2030 Ne 
Sunuyor? 

i. Tanımlanmış taahhütleri olan şehirler 
ile yerel dayanıklılıkların 
iyileştirilmesinin sağlanması; 

ii. Şehirlere uygun bilgi ve araçları sunarak 
şehirlerin risklerini azaltma ve dayanıklı 
şehirler inşa etme süreçlerinin 
desteklenmesi;  

iii. 2030 Gündemine ulaşmak için şehirleri 
küresel tutarlı politikalarla birbirine 
bağlı tutan, kentsel dayanıklılık, DRR, 
iklim değişikliği ve SKA konusunda 
uzmanlığa sahip küresel bir ortaklık ve 
ağ sağlanması; 

iv. Bölgesel ortaklık ağlarının uygulanması 
ile şehirlerin savunmasız yerleri ve 
alanlarının dönüştürülmesi için 
harekete geçme; 

v. Gerçek zamanlı bir gösterge paneli ile 
şehirlerin kayıt, izleme ve 
değerlendirme süreçlerine imkan 
tanınması; 

vi. Afet/iklim risklerini azaltmak ve risk 
bilgili yerel kalkınmayı desteklemek için 
uzman hizmet sağlayıcıları bulmak için 
şehirler için bir pazar yeri kaydı 
sağlanması. 

 

 

Afet riskinin azaltılması ve şehir 

dayanıklılığını inşa etmek 

MCR 2030 

Araçları 

 

MCR2030, şehirlerin dayanıklılık oluşturma ve afet azaltma risklerini 

MCR2030, şehirlerin dayanıklılık oluşturma ve afet 

azaltma risklerini iyileştirmek üzere onlara bir dizi araç 

sunar. 10 adımlı bir çerçevede risk azaltma eylemlerine 

rehberlik eden ilkeler ile risk azaltımının, toplumsal 

kapsayıcılığında göz önüne alındığı geniş bir yelpazede 

ele alınmasına destek sağlar.  

 
 

@UNDRR_ECA 

 



MCR2030 avrupa 
bölgesi 
MCR2030 aynı anda iki seviyede çalışır. 

Küresel düzeyde, Küresel Koordinasyon 

Komitesi (GCC) aracılığıyla MCR2030 

uygulama ve dağıtım stratejisi, ana ortaklar 

tarafından müzakere edilerek kabul edilir ve 

oluşturulur. Bölgesel düzey, MCR2030 

uygulamasının ve şehirlere desteğin 

gerçekleştiği yerdir. 

 

Bölgesel Koordinasyon Komitesi (RCC- 

Europe) vasıtasıyla, MCR 2030 kritik 

bölgesel ortakları ve seçilen şehirlerin 

temsilcileri bir araya gelerek bölgesel 

ortaklar arasında dayanıklılık yol haritasının 

uygulanması amaçlı gerekli sinerji ve teknik 

destek sağlanır.  

 
RCC-Avrupa sekreterliği şehirlere destek 

vererek ulusal ve bölgesel düzenlemeler ve 

politikalarının tutarlı ve dikey 

koordinasyonu teşvik ederek şehirler 

arasında işbirliğinin kurulması ve bölgesel 

öğrenme mekanizmaları oluşturur. 

 

 

 

 

MCR 2030 ağına katılın. 
www.mcr2030.undrr.org  
  
 

MCR 2030’a katılım 
adımları:  

1. Şehrinizin dayanıklılık yol haritasında 

yerini bulun. Şehirler ve yerel idarelerin 

dayanıklılık yol haritasına giriş noktasını 

sağlanan anket yardımıyla bulmaları 

gereklidir.  

2. Belediye Başkanı ya da yetkili organın 

taahhüt mektubu imzalaması için 

ankette verilen örneği indirin. 

3. MCR2030 panosuna kaydolun 

(Q1/2021 tarihinden itibaren 

kullanılabilir) MCR2030 panosunda 

şehir profilini oluşturun. 

4. İmzalı taahhüt mektubunu yükleyin: 

5. MCR2030'a katılımı onaylayın. 

6. Dayanıklılık yolunda yolculuğa başlayın 

7. Kayıt onaylandıktan sonra, MCR2030 

panosunda bulunan araçlara ve 

kılavuzlara erişebilir ve 

dayanıklılığı artırmak için aksiyonlarınızı 

planlayabilirsiniz. 

8. Üyelik sertifikanızı indirmeyi unutmayın 

 

 

 

Şehrim ne kadar 

dayanıklı? 

  
MCR2030 bir yol haritası ve araçlar sunarak 

şehirlerin dayanıklılık çabalarının 

tanımlanmasına ve ilerlemesine yardımcı 

olur. 

 
(Şehir Katılımı) 

Bir DRR ve dayanıklılık stratejisi geliştirmek ve 
uygulamak için taahhüt 

 

ADIM B 
(Şehir Katılımı) 

Bir DRR ve esneklik stratejisi geliştirmesi ve 
kalkınma planlarının risk odaklı yapılmasının 

taahhüdü 

 

ADIM C 
(Şehir Katılımı) 

Uygulama taahhüdü ve DRR ve dayanıklılığın tüm 
sektörlere yansıtılması ve tecrübe paylaşımı 

 

   

 

 

 

 
 

 


