
Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Freiburg’ta Düzenlenen Konferansa Ülkemizi 

Temsilen Katılmıştır 

29 Haziran – 2 Temmuz 2012 tarihlerinde Almanya – Freiburg şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Afet 

Önleme ve Azaltma organizasyonu Orman yangınları Danışma Grubu, 6. Uluslararası Yangın Konferansı 

için Uluslar arası Liaison Komitesi ve Uluslar arası orman yangınları hava araçları çalışma grubu ortak 

toplantısına KTÜ Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili ve Orman Genel 

Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Sayın İbrahim Çiftçi katılmıştır. 

 

 
 

Toplantı, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun Ormancılık Bölümü, Akdeniz Avrupası 

Büyük Afetler Mutabakatatı, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler 

Üniversitesi ve Küresel Yangın İzleme Merkezi desteği ve katkısıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

21 farklı ülkeden 41 delegasyon ile 5 farklı uluslar arası organizasyon ve örgüt temsilcileri toplantıya 

katılmışlardır. 

 

Toplantıda daha önce gerçekleştirilen Uluslar arası Orman Yangınları Zirvesi (2003) ile 4. ve 5. Uluslararası 

Orman Yangınları Konferansları (İspanya, 2007 ve Güney Afrika, 2011) sonuç bildirgesinde öne çıkan 

“Orman yangınları ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmalar, orman yangınları yönetimi ve orman yangınları 

politikalarının belirlenmesi ve yangın amenajmanı konularında bilgi, tecrübe ve kaynak paylaşımı ile ilgili 

konularında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ele alınmıştır. Ayrıca 2015 yılında Güney Kore 

Cumhuriyetinde gerçekleştirilecek olan 6. Uluslar arası Yangın Konferansının hazırlık çalışmaları ele 

alınmıştır. 

 

Bu çerçevede; 

- Uluslar arası yangın amenajmanı prensipleri,  

- Uluslar arası standart yangın amenajman araçları, 

- Sınır ötesi ya da uluslar arası yangınla mücadele çalışmalarında ana çerçevenin belirlenmesi,  



- Yer ve hava araçlarının yangınla mücadelede etkinliklerinin artırılması, 

- Değişen dünya şartlarında yangınla mücadele politikalarının gözden geçirilmesi  

- Antalya’da yeni kurulmuş olan Uluslar arası Yangın Eğitim Merkezinin Bölgesel bir merkez olarak 

kabul edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması konuları ele alınmıştır. OGM’nin  bu 

konudaki katkılarının memnuniyetle karşılandığı ifade edilmiştir. Eğitim Merkezinin en kısa sürede 

faaliyete geçirilmesinin sağlanması özellikle talep edilmiştir.  

 

Yangın Eğitim Merkezinin faaliyete geçmesi ile bölgesel bir cazibe merkezi haline gelmesi durumunda hem 

orman yangınları ile ilgili uluslar arası kapasite ve işbirliğinin geliştirilmesi yanında uluslar arası barışa 

önemli katkılar sağlayacağı birçok delege tarafından ifade edilmiştir. 

 

 


