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Lefkoşa, 28 Temmuz 2020 
 

Orman Yangınlarının Önlenmesi konulu Webinar 
Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası kapsamında düzenlenen 'Orman Yangınlarının 
Önlenmesi' konulu webinarda, yangınların önlenmesine yönelik AB politikaları, koordinasyon ve iş birliğinin önemi 
vurgulanacaktır. Webinar, 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 11:00-12:30 arasında Zoom platformu üzerinden 
gerçekleştirilecek ve aynı anda AB Bilgi Merkezi'nin Facebook sayfasından da canlı yayınlanacaktır. 
 
Webinarda, İspanya'daki Castilla-La Mancha Üniversitesinden Ekoloji Profesörü Prof. José M. Moreno ve 
Türkiye'deki Kastamonu Üniversitesi'nden Orman Yangınları Profesörü Prof. Dr. Ömer Küçük, Avrupa Birliği’nde 
yangınların önlenmesine ilişkin politikalardan bahsedecek, AB ve Akdeniz bölgesindeki en iyi uygulamaların yanı 
sıra orman yangınlarıyla mücadelede koordinasyon ve iş birliğinin önemini ele alacaklardır. Konuşmacılar ayrıca 
koruma alanlarındaki yangınların etkilerine de değineceklerdir.  
 
Orman yangınları Avrupa genelinde ve özellikle Akdeniz bölgesinde ciddi ve artan bir tehdit oluşturmaktadır. 
Orman yangınlarının önlenmesi, yangına karşı hazırlıklı olma ve müdahale yöntemleri, birbiriyle yakından ilişkili 
konulardır. Uzun süreli kurak dönemler orman yangınları riskini artırmaktadır. Yağmur ve rüzgar gibi hava koşulları, 
bitki örtüsü, arazi yapısı ve orman yönetimi uygulamaları, orman yangınlarının ölçeğini büyük ölçüde etkileyen 
faktörlerdir. İklim değişikliği sebebiyle yangın riskinin daha da artması beklenmektedir. Yangınlar giderek daha 
fazla insanın hayatına mal olacak ve devasa yangınların tahrip edeceği alanların bütünüyle yeniden toparlanması 
daha uzun sürecektir. 
 
Arka plan: 
Avrupa Yeşil Düzeni, AB'nin yeni büyüme stratejisidir. İstihdam yaratırken emisyonların azaltılmasına olanak sağlayacaktır. 
Avrupa Yeşil Düzeni insanların refahını artırmakla ilgilidir. AB, 2050 yılına kadar iklim açısından tamamenzararsız (nötr) 
hale gelecek, sera gazı emisyonları net-sıfır olan bir ekonomi olacaktır. Bu hedefe ulaşmak için ekonomimizde yer alan 
bütün sektörlerin harekete geçmesi gerekecektir. Avrupa Yeşil Düzeninin temelini oluşturan bu hedef, aynı zamanda AB'nin 
Paris Anlaşması altındaki küresel iklim eylem taahhütlerine de uygun bir hedeftir. İklim açısından zararsız (nötr) bir topluma 
geçiş hem aciliyet taşıyan bir zorluktur hem de herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmenin fırsatıdır. 
 
AB, ulusal seviyede ayrı ayrı hayata geçirilecek eylemlerden ziyade, ortak bir Avrupa yaklaşımının daha etkili olduğu 
alanlara odaklanan önleme ve hazırlıklı olma çabalarını desteklemekte ve tamamlamaktadır. Bunlar arasında; AB 
genelinde afet risklerinin tanımlanmasına yönelik risk değerlendirmelerinin yapılması, afete karşı dayanıklılığı 
destekleyecek araştırmaların teşvik edilmesi ve erken uyarı araçlarının güçlendirilmesi yer almaktadır.  
 
Daha fazla bilgi için:  
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-fire-danger-3/assessment 
 

Medya iletişim: AB Bilgi merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 
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