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1. Sonuçlar ve öneriler 

 

Sonuçlar 

 

1.1 AB Sivil Koruma Mekanizması (bundan böyle "Mekanizma" veya UCPM)12, AB içinde ve 

dışında büyük acil durumlarda işbirliği ve yardım için bir çerçeve sağlar. Mekanizma, (İzlanda, 

Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Türkiye) Avrupa Birliği Üye Devletleri ve altı 

Katılımcı Ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlar ve afetleri önlemeyi, hazırlığı ve 

müdahaleyi geliştirmek için sivil koruma alanında koordinasyonu sağlar. 

 

1.2 Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesinde, bunlara hazırlanmasında ve yanıt 

verilmesinde öncelikli sorumluluk Üye Devletlere ait olmakla birlikte, Mekanizma ve özellikle 

rescEU, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 3. (3) maddesi uyarınca Üye Devletler arasında 

dayanışmayı teşvik etmektedir.  

 

1.3 Mekanizma, ulusal düzeydeki kapasitelerin yeterli olmadığı durumlarda, Üye Devletlerin mevcut 

kapasitelerini tamamlayan, rezerv kapasitelerini oluşturarak, Birliğin doğal ve insan-yapımı 

afetlere ortak müdahalesini güçlendirilme yoluyla, dolayısıyla daha etkin hazırlık ve müdahaleyi 

sağlama ve aynı zamanda afet önlem ve hazırlığı geliştirme yoluyla bunu gerçekleştirir. 

 

1.4 Mekanizma, tüm AB Üye Ülkeleri ve Katılımcı altı Ülkenin müdahale kapasitelerini bir araya 

getirir ve AB içinde ve dünyanın her yerinde konuşlandırılabilir. Dünyadaki herhangi bir ülke, 

Birleşmiş Milletler ve temsilcilikleri ve ayrıca ilgili uluslararası kuruluşlar, AB Sivil Koruma 

Mekanizmasından yardım isteyebilir.  

 

1.5 AB, ortak bir Avrupa yaklaşımının, münferit ulusal eylemlerden daha etkili olduğu alanlara 

odaklanarak, Üye Devletlerinin ve Katılımcı Devletlerin önlem ve hazırlık çabalarını destekler ve 

tamamlar. Üye Devletler ve Katılımcı Devletler, risk değerlendirmeleri yapmak, afetlere 

dayanıklılığı teşvik etmek ve erken uyarı araçlarını geliştirmek için araştırmalar yapmak için 

bundan yararlanmalıdır. 

 

1.6 Yeni UCPM Bilgi Ağı ("Knowledge Network"(KN)), afet risk yönetiminin sektörler arası önleme 

ve hazırlık boyutunu güçlendirmek için sivil koruma ve afet yönetiminde bilgi alışverişini, 

ortaklık kurulmasını ve yenilikçiliği teşvik edecektir. 

 

1.7 Akdeniz için Birlik platformu (AiB) ("Union for the Mediterranean platform" (UFM)) gibi 

bölgesel ölçekli ortaklıklar, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa-Akdeniz ülkeleri arasında 

bölgesel entegrasyon ve uyuma katkıda bulunarak afetlere karşı direnci teşvik edebilir.  

 

1.8 Mekanizmanın bir parçası olarak Türkiye, ortak sivil koruma eğitimi ve tatbikatları, önleme ve 

hazırlık projelerine katılım, acil durumlarda yardım ve daha fazlası dahil olmak üzere önemli 

işbirliği fırsatlarına erişebilir. 

                                                      
1

  Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin 1313/2013/AB Sayılı, "Birliğin Sivil Koruma Mekanizmasına İlişkin Kararında 

Değişiklik Yapılmasına Dair" Karar Teklifine ilişkin EESC görüşü (OJ C 62, 15.2.2019, s. 231). 
2

  https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en, bilgi formu, son güncelleme 26/08/2021. 

https://ec.europa.eu/echo/node/524
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2019:062:SOM:EN:HTML
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en


 

EESC-2021-05103-00-01-TCD-TRA (TR) 3/12 

 

1.9 Dayanışma stratejileri güçlendirildikçe, AB - Türkiye işbirliği; ortak eğitim girişimlerinden, öz 

kaynakların paylaşılmasından ve iyi uygulamaların paylaşılmasından güçlü bir şekilde 

faydalanacaktır. 

 

1.10 Mekanizmanın BA ve Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezi ("Emergency Response 

Coordination Centre"(ERCC)) tarafından sağlanan afet yönetimi etkinliklerinde bilgi ve insan 

kaynaklarının koordineli paylaşımı, AB – Türkiye ortaklığının etkinliğini ve kapasite 

geliştirmesini artıracaktır. 

 

1.11 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), afetlerden etkilenen nüfusa, talep edildiğinde 

doğrudan finansman sağlamak için hızlı yanıtlı esnek bir finansal enstrümanın bulunmadığına 

dikkat çekiyor. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), etkilenen bireylere (KOBİ'lerin 

yanı sıra) acil ve doğrudan finansman için böyle bir mekanizmanın kurulmasını desteklemektedir. 

 

Öneriler 

 

1.12 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), AB ile Türkiye arasında afet yönetiminde her iki 

taraf için de daha yakın işbirliğinin olmasını zorunlu görmektedir. 

 

1.13 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), kendi kaynakları, ortak eğitim ve kaynak ve 

ekipmanların standardizasyonu ile çok uluslu ortak afet yönetimi ilk müdahale ekipleri için ortak 

bir mekanizmanın gelecekte geliştirilmesi fikrini desteklemektedir. 

 

1.14 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), genel nüfusa yönelik eğitimlerin ve önlemlerle 

ilgili kurumların geliştirilmesini ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını teşvik edecektir.  

 

1.15 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), afet yönetimi için acil durum yol haritaları 

doğrultusunda sivil toplumu, STK'ları ve gönüllüleri harekete geçirmeye yönelik önlemleri 

desteklemektedir. 

 

1.16 Önleme, izleme ve eylem planlarının farklı aşamaları için yapay zeka modülleri her düzeyde afet 

yönetimine dahil edilmelidir. 

 

1.17 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), tüm ortak çabaların AB ile Türkiye arasında daha 

iyi dayanışma ve işbirliğine katkıda bulunacağını, hassas alanlarda işbirliği başlatacağını ve ikili 

anlaşmalar yoluyla çok uluslu ve bölgesel işbirliğini güçlendireceğini düşünmektedir. 

 

1.18 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), yangın, sel, deprem hasarı ve diğer tüm doğal 

afetlerle ilgili önlem, kurtarma ve korunma alanlarında AB Üye Ülkeleri ve Türkiye'de bir dizi 

en iyi uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğine inanmaktadır. 

 

1.19 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), gönüllülere sigorta, sosyal güvenlik hakkı ve 

sahadaki sivil koruma operasyonlarına katılmak için yasal olarak işyerinden izinli sayılma gibi 

insan ve işçi haklarını garanti eden hükümlerle, gönüllülük programları için standartlar 

geliştirilmesini önermektedir. 
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1.20 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), yerel, ulusal ve çok uluslu düzeyde amacına 

uygun eğitime sahip gönüllü sivil koruma ekipleri için AB ile Türkiye arasında ortak sertifikasyon 

sisteminin oluşturulmasını iyi bir uygulama olarak önermektedir. 

 

1.21 Sınır ötesi doğal afetler, yangınlar, seller ve daha fazlası için kullanılan teknik cihaz ve 

ekipmanların kiralanması veya satın alınması için birden fazla fırsat sağlayan etkin yatırım 

yapılması mümkündür. 

 

1.22 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), afetlerden etkilenen nüfusa ve maddi hasara 

tazminat sağlamak için bağımsız ve etkili bir finansal enstrüman oluşturulmasını 

desteklemektedir. 

 

1.23 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi acil durumlarda, etkilenen Üye Devlet'in önceden talep 

etmesine gerek olmadan, Üye Devlet'in bu şekilde bir yardımı geri çevirme hakkı saklı kalarak, 

Mekanizma altında anında müdahaleyi yetkilendiren bir yasal düzenleme yapılmasıyla ilgili bir 

teklifi destekleyecektir.  

 

2. Afet yönetiminin analizi 

 

2.1 Afet yönetimi; afetlere hazırlık, müdahale ve afet sonrası toparlanma konusunda organizasyon, 

planlama ve önlemlerin uygulanmasını kapsamaktadır. Kötü planlama, plan verimsiz bir şekilde 

uygulaması ve yetersiz kaynaklar, mekanizmaların ve toplulukların felaketlerle baş edememesine 

neden olmakta ve bu durum; nüfusun, mülkün, çevrenin ve diğer varlıkların kırılganlığını 

arttırmaktadır. Bu bağlamda, aşağıdaki noktaları vurgulayacağız: 

 

2.1.1 Yeterli kaynaklarla (insan, teknik, idari vb.) birlikte zamanında müdahale; can ve mal 

tasarrufunda ve felaketlerin topluluklar ve altyapı üzerindeki etkisinin azaltılmasında kilit 

faktörlerdir. 

 

2.1.2 Afet yönetimi planlamasında insan kaynakları için uygun eğitim, bir olay sırasında ve hemen 

sonrasında etkin müdahale ve kurtarma süreçleri için de çok önemlidir. Ayrıca, acil durum 

planlarının esnek bir şekilde yürütülmesine yönelik eğitim, müdahale mekanizmalarını daha 

uyarlanabilir hale getirmektedir. 

 

2.1.3 Bir felaket meydana geldiğinde; kaynakların sınırlı miktarda olması, genellikle de kaynakların 

teknik şartnamelerindeki tutarsızlıklarla birleştiğinde, ve farklı sağlayıcılardan (eyaletler, 

bölgeler, üye devletler vb.) temin edilebilen ekipmanlar, afet yönetim sistemlerinin kapasitesini 

azaltmakta ve felaketin etkisini ağırlaştırmaktadır. 

 

2.1.4 Afet risk yönetimi, dayanıklılığı artırmak için risk iletişimini içermelidir. Risk iletişimi, halkın 

risk algısını ve farkındalığını (sivil koruma planlarıyla ilgili olarak) geliştirir ve potansiyel olarak 

riskle ilgili tutum ve davranış değişikliğine katkıda bulunur.  

 



 

EESC-2021-05103-00-01-TCD-TRA (TR) 5/12 

2.1.5 Afet riski bilgi sistemlerinin devreye sokulması, afet yönetimi planlaması için gerekli verilerin, 

iyi uygulamaların ve diğer bilgilerin kullanılabilirliğini arttırır ve afet riski iletişim stratejilerini 

destekler.  

 

2.1.6 Afet risklerinin farkında olan ve yerel ve bölgesel düzeyde sivil koruma planlaması hakkında bilgi 

sahibi olan kişiler, müdahale ve kısa vadeli rehabilitasyon planlamasının başarılı bir şekilde 

uygulanmasına olumlu katkıda bulunabilirler.  

 

2.1.7 Bu nedenle, eğitim ve öğretim sistemleri aracılığıyla halkın bilgi ve farkındalığının arttırılması, 

sivil koruma planlarının başarılı bir şekilde uygulanması için kilit bir unsurdur.  

 

2.1.8 Buna ek olarak, yerel düzeyde afet risk yönetimi planlama prosedürlerine halkın katılımı, sivil 

koruma planlarına sürdürülebilirlik boyutu getirmektedir. 

 

2.1.9 Etkin afet yönetimi, nüfusa acil destek sağlanması, elektrik ve su şebekeleri gibi hayati altyapı ve 

hizmetlerin güvenliğinin sağlanması veya derhal geri kazanılmasının yanı sıra sağlık hizmetleri, 

etkilenen nüfusa geçici barınma sağlanması vb. yoluyla felaketlerin etkisini en aza indirmeyi 

amaçlamaktadır.  

 

3. AB Sivil Koruma Mekanizması - Genel yorumlar  

 

3.1 2001/792/EC, Euratom Sayılı Konsey Kararı uyarınca, sivil koruma yardımı müdahalelerinde 

işbirliğinin güçlendirilmesini kolaylaştıracak bir Topluluk mekanizması oluşturulmuştur. Orijinal 

Karar, 2007/779/EC, Euratom Sayılı Konsey Kararı, bir Topluluk Sivil Koruma Mekanizması 

Kurulması ve Avrupa Parlamentosu ile 17 Aralık 2013 tarihli Konsey'in 1313/2013/AB Sayılı 

Birlik Sivil Koruma Mekanizması Kararı ile değiştirilmiştir. AB, 2019 yılında, 1313/2013/AB 

sayılı Birliğin Sivil Koruma Mekanizmasına İlişkin Kararda değişiklik yaparak, Avrupa 

Parlamentosu ve 20 Mayıs 2021 tarihli Konsey'in (AB) 2021/836 sayılı Tüzüğü ile AB Sivil 

Koruma Mekanizmasını geliştirerek afet risk yönetiminin bileşenlerini güçlendirmiş ve 

güçlendirmiştir. 

 

3.2 Geliştirilmiş AB Sivil Koruma Mekanizması (UCPM), yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşmak için 

gereken süreyi azaltmak amacıyla uzun vadede idari prosedürleri de kolaylaştırmakta ve 

basitleştirmektedir.  

 

3.3 Hem vatandaşların afetlerden korunması, hem de ortaya çıkan risklerin yönetilmesini geliştirmek 

amacıyla oluşturulan en son unsur - rescEU3 - bünyesinde yangın söndürme uçakları ve 

helikopterlerinden, tıbbi tahliye uçaklarından oluşan bir filo, tıbbi malzeme stoğu ve acil sağlık, 

kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylara cevap verebilen alan hastanelerinden oluşan 

yeni bir Avrupa kaynakları rezervi ("rescEU rezervi") tesis etmektedir.  

 

3.4 UCPM'nin bir parçası olarak, Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) dünyadaki olayları 

7/24 izler, yardım taleplerini takiben yardım veya uzmanlığı harekete geçirir ve ulusal sivil 

koruma yetkilileriyle doğrudan bağlantı yoluyla acil desteğin hızlı bir şekilde konuşlandırılmasını 

                                                      
3

 https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en, bilgi formu, son güncelleme 21/06/2021. 

https://ec.europa.eu/echo/node/524
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
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sağlar. Orman yangın söndürme uçakları, arama kurtarma ve sağlık ekipleri gibi özel ekipler ve 

ekipmanlar, Avrupa içinde ve dışında konuşlandırılmak üzere kısa sürede harekete geçirilebilir. 

 

3.5 Buna ek olarak, AB Üye Devletleri ve Katılımcı Devletler, Avrupa Sivil Koruma Havuzuna 

("European Civil Protection Pool" (ECPP) acil müdahale için ulusal kaynaklar tahsis edebilirler. 

Bu havuz, Avrupa ve ulusal düzeylerdeki müdahale faaliyetlerinin daha iyi planlanmasına ve 

koordinasyonuna olanak tanır; bu da AB'nin felaketlere daha hızlı ve güvenilir bir şekilde 

müdahale etmesi anlamına gelir.  

 

3.6 Avrupa Sivil Koruma Havuzu (ECPP), Avrupa'nın afetlere müdahalenin öngörülebilirliğini 

arttırarak, bir felaket gerçekleşmeden önce mümkün olduğu kadar fazla kapasitenin faaliyete 

geçmesini sağlamaktadır. 

 

3.7 Önleme ve hazırlık faaliyetlerini destekleyen AB, Avrupa Sivil Koruma Havuzunda (ECPP) 

kayıtlı kapasitelere mali desteği de artırmıştır. Mali destek, kapasitelerin uyarlanması ve onarımı 

için kullanılabileceği gibi, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında konuşlandırıldığında 

operasyonel maliyetleri (AB içinde) ve nakliye maliyetlerini (AB dışında) karşılamak için de 

kullanılabilir.  

 

3.8 AB Üyesi Ülkelerden ve Katılımcı Ülkelerden sivil koruma uzmanlarına yönelik bir eğitim 

programı, müdahale ekipleri arasında uyumluluk ve tamamlayıcılık sağlarken, büyük ölçekli 

tatbikatlar her yıl belirli felaketler için kapasiteleri yetiştiriyor.  

 

3.9 Kopernik Acil Durum Yönetimi Servisi ayrıca sivil koruma operasyonlarını destekleyerek, 

etkilenen bölgeleri tasvir etmek ve afet yardım operasyonlarını planlamak için yararlı olan 

zamanında ve kesin coğrafi mekansal bilgiler sağlar.  

 

3.10 Birlik Sivil Koruma Bilgi Ağı (KN), sivil koruma uzmanları ve acil durum yönetimi personeli 

tarafından öğrenilen bilgileri, en iyi uygulamaları ve dersleri paylaşmak için yeni bir platformdur. 

Bilgi Ağı aracılığıyla AB, Avrupa Afet Risk Yönetimini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bilgi 

Ağı (KN), Mart 2019'da yürürlüğe giren Birlik Sivil Koruma Mekanizması'na (UCPM) ilişkin 

revize edilmiş AB mevzuatı kapsamında yeni bir amiral gemisi girişimidir. Ağ, sivil koruma 

hakkındaki bilgi, uzmanlık ve fikirlerdeki boşlukları doldurarak ve sivil koruma ve afet yönetimi 

aktörlerini bir araya getirerek krizleri önlemeyi, krizlere hazırlıklı olmayı ve müdahaleyi 

iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ağın kurulması ve işletilmesi devam etmektedir. 

 

3.11 Afet risk yönetimi ("disaster risk management" (DRM) ve sivil koruma sistemlerine ilişkin emsal 

değerlendirmeleri, bir ülkeye veya bölgeye, daha -geniş kapsamlı önleme ve hazırlık sistemini 

güçlendirmenin yollarını belirlemek amacıyla doğal ve insan kaynaklı felaketlerle baş etmeye 

hazır olduğunu yansıtmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.  

 

3.12 DG ECHO tarafından yönetilen Emsal Değerlendirme programı, Üye Devletlerin, Katılımcı 

Devletlerin ve genişleme ve komşu ülkelerin sivil koruma yetkililerine UCPM kapsamında 

sunulan bir araçtır. 

 

https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-emergency-response-capacity_en
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-emergency-response-capacity_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/european-civil-protection-pool_en
https://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=4&lat=41.92304&lon=17.89688&layers=0BT00
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/knowledge-network_en
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/disaster_risk_management_en.pdf
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3.13 Eğitim, araştırma ve inovasyonun yanı sıra, ulusal sivil koruma yetkilileri, üniversiteler ve 

araştırmacılar arasındaki yakın işbirliği, Avrupa çapında kapsamlı önleme ve hazırlık faaliyetleri 

için temel unsurlardır.  

 

3.14 Ancak, Mekanizma aracılığıyla afet yönetiminde sağlanan araçların kaynaklarının, malzeme ve 

insan kaynaklarının çeşitliliği, ortak teknik standartların daha da geliştirilmesinin ve 

kurulmasının, ve aynı zamanda operasyonel müdahale prosedürleri için ortak standartlar 

gerektiğinin altını çiziyor. 

 

4. Türkiye – Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)4
 

 

4.1 Türkiye, 1964 yılından bu yana Ankara Ortaklık Anlaşması kapsamında AB'ye bağlanmıştır ve 

1995 yılında bir Gümrük Birliği kurulmuştur. Avrupa Konseyi Aralık 1999'da aday ülke statüsünü 

Türkiye'ye vermiş ve Ekim 2005'te katılım müzakereleri açılmıştır.  

 

4.2 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), AB'nin genişleme bölgesindeki reformları 2007 yılından bu 

yana mali ve teknik yardımlarla destekleme aracıdır. IPA fonları katılım süreci boyunca 

yararlanıcıların kapasitelerini arttırarak bölgede ilerici ve olumlu gelişmelere yol açmaktadır5. 

 

4.3 AB katılım öncesi fonları, yararlanıcıların siyasi ve ekonomik reformlar yapmalarına yardımcı 

olarak, onları AB üyeliği ile birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlar. Bu reformlar 

vatandaşlarına daha iyi fırsatlar sunmalı ve AB vatandaşlarının sahip olduklarına eşit standartların 

geliştirilmesine olanak sağlamalıdır.  

 

4.4 Katılım öncesi fonlar ayrıca AB'nin sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma, enerji arzı, ulaşım, 

çevre ve iklim değişikliği vb. konularında kendi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. IPA 

II yönetmeliği 16 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geriye 

dönük olarak uygulanabilmiştir.  

 

4.5 IPA II yönetmeliği, 2 Mayıs 2014 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilen IPA II Uygulama 

Yönetmeliğinin yanı sıra, tüm dış eylem araçlarına yönelik basitleştirilmiş ve uyumlaştırılmış 

uygulama kuralları ve prosedürleri kümesi olan Ortak Uygulama Yönetmeliği ("Common 

Implementing Regulation" (CIR)) ile tamamlanmıştır. 

 

4.6 Avrupa Komisyonu'nun Finansal Şeffaflık Sisteminden elde edilen verilere göre, 6IPA II 

kapsamında, Türkiye'deki çeşitli yararlanıcılarla 1 654,35 milyon Euro tutarında sözleşme 

yapılmıştır.  

 

4.7 Ayrıca, Birlik Sivil Koruma Mekanizması'ndan 1,08 milyon Euro'luk sözleşme yapılmıştır. Her 

iki finansman vakası da doğrudan yönetim altındaki harcamalar içindi.  

 

                                                      
4

  KOMİSYON PERSONELİ ÇALIŞMA BELGESİ Türkiye 2020 Raporu, SWD(2020) 355 son/6.10.2020. 

5
  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en. 

6
 https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/analysis.html. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/0086490f-c3c5-4ce3-82be-c580077fac6f_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/0086490f-c3c5-4ce3-82be-c580077fac6f_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/49027070-5a48-4d29-bab4-5fd0734ac05e_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/49027070-5a48-4d29-bab4-5fd0734ac05e_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/49a27ce9-c76d-4f42-a1cd-c52674e379b4_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/document/download/49a27ce9-c76d-4f42-a1cd-c52674e379b4_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en
https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/analysis.html
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5. Türkiye - Sivil Koruma Profili 

 

5.1 Türkiye, 6 Mayıs 2015 tarihinde AB Sivil Koruma Mekanizmasına katılmak için bir anlaşma 

imzaladı.  

 

5.2 Türkiye, afet yönetim sisteminde ele alınması gereken bazı zayıflıkları ortaya çıkaran bir dizi 

büyük doğal afet yaşamıştır. Sonuç olarak, Mayıs 2009'da "Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı" (AFAD) kurulduğunda, önceliği 'kriz yönetiminden' 'risk yönetimine' kaydıran yeni 

bir afet yönetimi modeli getirilerek büyük bir yeniden yapılanma gerçekleştirilmiştir7. 

 

5.3 Başkanlık, hazırlık, azaltma, risk yönetimi, müdahale, kurtarma ve yeniden yapılanma 

konularında çalışmalar yürütmektedir. AFAD, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet 

göstermektedir. Başkanlık, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlar arasında 

koordinasyonu sağlar, politikaları formüle eder ve uygular. AFAD, afet ve acil durumlardan 

sorumlu ana kuruluştur. 

 

5.4 Türkiye Ulusal Kızılay Derneği, Kızılay, Türkiye'de geniş bir afet müdahale kapasitesi sunan 

kurumsal afet yönetimi (AY) aktörüdür. Yaklaşık 1,2 milyon gönüllüye sahip, 9 bölgesel ve 24 

yerel afet yönetim merkezine sahip ve afetlerle başa çıkmak için yaklaşık 300.000 personel 

kapasitesine sahip bir organizasyondur. Bir dizi üniversite, araştırma kurumu ve meslek 

kuruluşunu da içeren Ulusal Hyogo Çerçeve Eylem Planı Platformu'nun bir üyesidir. 

 

5.5 AKUT, Türkiye'de çok sayıda üyesi ve çok çeşitli uzmanlık becerilerine sahip birincil arama 

kurtarma kuruluşudur. Bir anda harekete geçirilebilecek en son teknolojiye sahip 200'den fazla 

daimi üye ve 2.000 gönüllü üyeden oluşmaktadır. AKUT, Türk toplumunda arama kurtarma 

yetkinliğini artıracak projeler de yürütüyor. AKUT, kendi yetki ve imkanları içinde, dağ veya 

diğer doğa ile ilgili kazalarda, ve diğer tüm acil durumlarda yardıma ihtiyacı olanlara arama, 

yardım ve kurtarma ile ilgili faaliyetlerde tamamen gönüllü, sivil toplum kuruluşudur; eğitimli, 

disiplinli, yüksek standartlı ekibe ve ekipmana sahiptir, ve topluma bilgi aktarır. Herhangi bir 

siyasi işbirliği yoktur. AKUT, demokratik sivil toplum kuruluşunun hukuki tanımına uygun bir 

idari yapıya sahiptir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu 

(INSARAG) tarafından yapılan 2011 sınıflandırması ile bu statüye ulaşan ilk ve tek Türk ekibidir. 

 

5.6 Türkiye 2015 yılında emsal değerlendirmesine tabi tutuldu8. Bu emsal değerlendirmesi, 

hükümetin ve toplumun her kademesinde geliştirilen politika ve uygulamaları dikkate alarak Afet 

Risk Yönetimi'nin tüm aşamalarını kapsıyordu. Küresel politikalarla (2013-2015 Hyogo Çerçeve 

Eylem Planı ve 2015-2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi) Avrupa düzeyinde eylemlerin 

(ECPM) bağlantıları özellikle dikkat çekmiştir. 

 

5.7 Gözden geçirme çerçevesi beş geniş alanı kapsıyordu: Afet Risk Yönetimi'ne entegre bir 

yaklaşım, risk değerlendirmeleri, risk yönetimi planlaması, hazırlık ve kamu bilinci. 

 

                                                      
7

  TÜRKİYE, SİVİL KORUMA PROFİLİ, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları. Bilgi Formu, 23 Eylül 2021. 

8
  Emsal Değerlendirmesi, Türkiye, 2015, EUCP. 

http://ec.europa.eu/echo/news/turkey-joins-eu-civil-protection-mechanism_en
http://ec.europa.eu/echo/news/turkey-joins-eu-civil-protection-mechanism_en
http://www.kizilay.org.tr/Home/Index
https://www.akut.org.tr/en/about-akut


 

EESC-2021-05103-00-01-TCD-TRA (TR) 9/12 

5.8 Emsal değerlendirmesinde, Türkiye'nin DM sisteminin bir risk yönetimi döngüsü çizgisinde 

örgütlendiği ve bu nedenle ülkenin karşılaştığı risklerin düzeyi ve sayısı göz önüne alındığında 

prensip olarak tutarlı ve güçlü olduğu vurgulandı. Özellikle hazırlık ve müdahale konusunda 

güçlüdür ve amaç önlemeyi aynı seviyeye getirmek ve risk yönetimi politika ve programlarının 

ayrılmaz bir parçası haline getirmektir. 

 

5.9 Önerilerin çoğu önlemeyi geliştirmeye odaklandı ve aşağıdakileri içeriyordu: 

 

5.9.1 Gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için eski yasaları, politikaları, planları ve 

faaliyetleri gözden geçirin. Bu, çok paydaşlı, tüm-tehlike yaklaşımıyla afete dayanıklı bir toplum 

yaratmak için daha fazla fırsat sağlayacaktır.  

 

5.9.2 Afet Risk Yönetimi'nde belediyelerin rolünü güçlendirin.  

 

5.9.3 Kolaylaştırıcı olarak AFAD, önleme odaklı olarak kriz yönetimi döngüsünün tüm bölümleri için 

çok paydaşlı yaklaşımı daha da güçlendirebilir.  

 

5.9.4 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 2015-2030 temelinde önleyici ayağı, müdahale 

yetenekleriyle uyumlu hale getirmek için daha da geliştirin. Bu, ECPM'nin birçok unsurunu 

içerecektir.  

 

5.9.5 İklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir kalkınma gibi ortaya çıkan zorluklar da dahil olmak 

üzere afet önleme kapasitesini geliştirecek projeleri başlatmaya devam edin. Risk değerlendirme 

süreçleri (tanımlama, analiz ve değerlendirme) Afet Yönetimi çalışmalarının ve 'risk-

bilgilendirilmiş' yatırımın merkezinde olmalıdır.  

 

5.9.6 Afet hazırlığını ve önlenmesini artıracak daha geniş kapsamlı risk senaryoları ve ilgili acil durum 

planları hazırlamak için afet verilerini etkin bir şekilde kullanın.  

 

5.9.7 Afet yönetimini iyileştirmek ve kırılganlık ve kayıpları sınırlamak için afet sonrası incelemeleri 

takip etmek için tutarlı ve sistematik bir yaklaşım sağlayan ulusal bir çerçeve oluşturma 

konusunda edinilen derslerden yararlanın.  

 

5.9.8 Tehlike, kırılganlık ve maruz kalma ile ilgili mevcut en iyi bilgileri dikkate alarak sismik risk 

başta olmak üzere tüm ülkeyi kapsayan ayrıntılı risk haritaları ve risk değerlendirmeleri üretin.  

 

5.9.9 Risk yönetimi planlamasına odaklanmayı ve (özellikle sismik) risk faktörlerinin azaltılmasını 

arttırın. Riske en yatkın durumlarda kullanılmak üzere, inşa etme, güçlendirme ve iyileştirmede 

öncelik ölçeğinin temelini oluşturacak şekilde ülke çapında niceliksel bir risk değerlendirmesi 

geliştirilmelidir. 

 

5.9.10 Etkin, verimli, devredilebilir, sürdürülebilir ve tutarlı Afet Yönetimi politikaları için çaba 

gösterin. 
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5.9.11 Farklı sektörlerdeki programlar arasında veri ve bilgi paylaşmak için açık kaynakları kullanın. 

Sektörlerin değişen kapasitelerinden faydalanmak için belirli bir sorunun üstesinden gelmeyi 

amaçlayan çok paydaşlı toplantılarda iletişim kurun. 

 

5.9.12 Bilimsel bilginin kullanımını artırmak için diğer ulusal ve yerel yönetimlerle uluslararası işbirliği 

yapmaya devam edin. Bu bilgiyi halk eğitimini ve farkındalığını güçlendirmek için kullanın.  

 

6. Akdeniz için Birlik (AiB) ("Mediterranean platform"(UfM)) kapsamında sivil koruma  

 

6.1 AiB, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa-Akdeniz ülkeleri arasında bölgesel entegrasyon ve 

uyum potansiyelini artırmaya odaklanan çok taraflı bir ortaklıktır.  

 

6.2 Akdeniz için Birlik (AiB) çerçevesinde 10 yıl aradan sonra sivil koruma diyaloğu yeniden 

canlandı. Ortak ülkelerden uzmanlar, Avrupa-Akdeniz bölgesinde etkin karşılıklı yardımlaşma 

hazırlıklarını görüşmek üzere Kasım 2019'da Brüksel'de bir araya geldi.  

 

6.3 Toplantının sonuçlarından biri de bir eylem planının 9onaylanmasıydı. Bölgesel düzeyde ve AiB 

ile ilişkili ülkeler arasında ortaklıklarla yapılması önerilen eylemler şunlarla ilgilidir: 

 

 ev sahibi ülke desteği; 

 müdahale hazırlığı; 

 acil müdahale için risk değerlendirmesi ve durum analizi. 

 

6.4 Şu anda AiB iki ana yönde hareket ediyor10:  

 

 gönüllülerin kamu acil servislerinin eylemini güçlendirmede kilit bir faktör olarak rolü ve 

vatandaşların özellikle savunmasız gruplar için hayat kurtarmada kilit bir faktör olarak Afet 

Risk Yönetimi'ne katılımı ile ilgili olarak,  

 vatandaşları acil durumlara dahil etmek ve hazırlamak ve dirençli toplumlar inşa etmek için 

çok önemli bir araç olarak risk iletişiminin önemi ile ilgili olarak. 

 

6.5 İlk yön aşağıdaki ana konuları kapsar: 

 

 yerel ilk müdahale ağlarını geliştirmek;  

 kadınlar ve savunmasız insanlar da dahil olmak üzere halka ulaşmak ve farkındalığı artırmak 

için daha iyi / yeni iletişim araçlarını tanıtmak; 

 deniz kirliliği de dahil olmak üzere Afet Risk Yönetimi'nde operasyonel ve yasal bir çerçeveye 

sahip olmak;  

 eğitimi geliştirmek ve gönüllüler için yeni teknolojik araçları tanıtmak;  

 okul müfredatlarına risk farkındalığı ve afet yönetiminde gönüllülerin rolü ile ilgili eğitim 

programlarını dahil etmek; 

 eğitimli gönüllülerini elde tutmak için mekanizmaları ve yeterli kaynakları geliştirmek; 

                                                      
9

  Eylem Planı, "Avrupa Akdeniz bölgesinde verimli karşılıklı yardıma hazırlık" Çalışma grubu, 26/11/2019. 

10
  https://ufmsecretariat.org/ufm-working-groups-civil-protection-disaster-risk-management /. 

https://ufmsecretariat.org/working-groups-meeting-on-civil-protection/
https://ufmsecretariat.org/ufm-working-groups-civil-protection-disaster-risk-management/


 

EESC-2021-05103-00-01-TCD-TRA (TR) 11/12 

 ortak tatbikatlar ve bölgeler arası projeler yürütmek;  

 gönüllü ağlarını daha da geliştirmek. 

 

6.6 Aşağıdaki unsurlar AiB tarafından kapsanan ikinci yönden ortaya çıkar:  

 

 esnek, ilgili toplumlar inşa etmede önemli bir unsur olarak gençliğe yatırım yapmak;  

 Afet Risk Yönetimi'nin önemli bir bileşeni olarak risk iletişimini sağlamak; 

 iletişim kanallarını yalnızca sosyal medyayı kullanarak değil, halkı da kapsayacak şekilde 

çeşitlendirmek; 

 gençleri erkenden dahil etmek, "yaşam becerileri"ni geliştirmek;  

 yerel yönetimleri risk iletişimine dahil etmek ve bilimsel sektör de dahil olmak üzere çok 

sektörlü değişimleri güçlendirmek; 

 özel ve eğitim sektörleri de dahil olmak üzere ortak eğitimler, tatbikatlar ve bilinçlendirme 

kampanyaları düzenlemek;  

 sosyal medyayı kullanımı ile ilgili yasal bir çerçeve oluşturmak ve yalan haberleri önlemek;  

 toplumun her kesimine, özellikle gençlere hitap eden ortak projeler ve araçlar / metodolojiler 

geliştirmek. 

 

7. Türkiye - UCPM etkileşimi 

 

7.1 1990'dan bugüne kadar, Türkiye'de can kaybına uğrayan / afetten etkilenen insanlar ve ekonomik 

zarar açısından şu büyük doğal afetler rapor edilmiştir: on bir deprem olayı, iki sel olayı, bir kitle 

hareketi olayı ve bir orman yangını olayı. 

 

7.2 Türkiye şu olaylarla ilgili beş kez yardım çağrısında bulunmuştur: orman yangını (Ağustos 2021, 

amfibi uçaklar, helikopterler); COVİD–19 (Mayıs 2020, Peru ve Kolombiya'dan gelen Türk ve 

AB vatandaşlarının ülkelerine iadesi için konsolosluk hizmetleri); Suriye – BM Sınır Gözlem 

Misyonu (Ağustos 2014/, Sınır İzleme Mekanizmasını destekleyen UNDAC misyonu 

oluşturulmuştur); Türkiye'deki Suriyeli mülteciler (Nisan 2012, ayni Yardım); ve deprem (Ekim 

2011, ayni yardım). 

 

7.3 Türkiye, 2014'ten bu yana dört acil duruma müdahale ve yardım etmiştir: Hırvatistan (Aralık 

2020, deprem); Lübnan (Ağustos 2020, Beyrut Limanı patlaması); İran (Nisan 2019, seller); ve 

İsveç (Temmuz 2018, orman yangınları). 

 

7.4 Türkiye, Avrupa Sivil Koruma Havuzu'nun (ECPP) bir parçası olarak dört modülle katkıda 

bulunuyor: -tümü ECPP'ye kayıtlı HUSAR (Ağır kentsel arama kurtarma) (2), MUSAR (Orta 

kentsel arama kurtarma) (1) ve EMT 2 (1). 

 

7.5 Türkiye 01/01/2013 tarihinden günümüze seksen altı uzman yetiştirmiştir. Bugüne kadar UCPM 

kapsamında Türkiye'den hiçbir uzman görevlendirilmemiştir. 

 

7.6 Türkiye, 2019'dan 2020'ye kadar uydu verilerini dört kez aktif hale getirdi. 
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7.7 İnsani yardım konusunda 2015 - 2021 dönemi için Türkiye'ye yapılan toplam katkı 3 460 941 460 

Euro'dur.  

 

______________ 


