
Afetlere karşı önlem almak, hazırlanmak ve müdahalede 
bulunmak, güçlü bir işbirliğinin yanı sıra pek çok düzeyde 
koordinasyon, beceri ve uzmanlık gerektirir. 1313/2013/
EU Sayılı Karar ile kurulmuş olan AB Sivil Savunma Bilgi 
Ağı, AB Sivil Savunma Mekanizmasını tüm bu yönlerden 
güçlendirmeyi amaçlar. AB’nin afetlerle başa çıkma 
konusundaki genel beceri ve kapasitesini güçlendirmek 
amacıyla, sivil savunma ve afet yönetimi kuruluşlarını 
işbirliği yapmak ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmek üzere 
bir araya getirir.

Bir bilgi aracısı olan Bilgi Ağı, ilgili bilgileri sivil savunma 
ve afet yönetimi kuruluşları açısından daha erişilebilir 
bir hale getiren bir araç olup, bu kuruluşlara öğrenip 
çalışabilecekleri ve birlikte büyüyebilecekleri bir alan sunar. 

Bir ortaklık yöneticisi olarak, yerel ve uluslararası 
düzeyden resmi ve sivil düzeye, siyasi düzeyden bilimsel 
ve operasyonel düzeye kadar pek çok farklı seviyede aktif 
olan çeşitli paydaşları birbirine bağlar, sanal ve yüz yüze 
etkinlikler düzenler, ortak ve sektörler arası girişimlere 
finansman sağlar.  

Aynı zamanda, sivil savunma ve afet yönetimi alanında 
araştırma yapmaya teşvik ederek ve yeni teknolojilerin/
süreçlerin uygulanıp anlaşılmasını kolaylaştırarak bir 
inovasyon katalizörü görevi de görür. 

AB Sivil Savunma Bilgi Ağı

Bu ağ, sahip olduğu bilgi ve uzmanlığı kullanıp yayarak 
aşağıdaki sıfatlarla hareket eder:
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Faaliyetler

Bilgi Ağı, öncelikle iyi bilinen ve başarılı mevcut faaliyetleri uygulamaya, bunları güçlendirmeye ve daha kapsamlı bir hale 
getirmeye odaklanacaktır. Daha sonra ise AB Sivil Savunma Mekanizması (UCPM) ile Üye ve Katılımcı Devletleri daha fazla 
desteklemek üzere yeni girişimler başlatacaktır.

Bilgi Ağı faaliyetleri; kapasite gelişimi ve bilim olmak üzere iki temel üzerinde yapılandırılmış olup, bu temelleri birbirine 
bağlayıp tutarlılık ve sinerji sağlayan bir dizi kesişimli ve ağ geneli faaliyetlerle desteklenir.

UCPM Eğitim Programı 
UCPM’nin bir parçası olarak önleme, 
hazırlık ve müdahale faaliyetleri konusunda 
uzmanların birlikte çalışmalarına yönelik 
eğitim.

Sivil Savunma Uzmanları Değişim 
Programı 
Uzmanların deneyimlerini paylaşmaları ve 
yeni operasyonel beceriler kazanmaları 
için belli bir süre yurt dışında kalmalarını 
sağlayan değişim programı.

UCPM Alınan Dersler Programı 
UCPM’nin verimliliğini ve etkinliğini artırmak 
üzere yerleştirme süreçlerinden ve 
diğer faaliyetlerden alınan dersler ve iyi 
uygulamalar.

Sivil savunma tatbikatları 
Hazırlıklı olmayı sağlayan ve Avrupa sivil 
savunma yetkilileri ve ekipleri arasındaki 
işbirliğini güçlendiren AB MODEX gibi 
tatbikatlar.

Ortaklık yönetimi fırsatları 
Sivil savunma ile afet yönetimi topluluklarını 
birbirine yaklaştırmak ve aralarındaki işbirliğini 
geliştirmek üzere finanse edilen girişimler.

Bilimsel tavsiye ve inovasyon  
UCPM’ye özel bir uzmanlık kazandırmak ve 
araştırma ile inovasyonu teşvik etmek üzere 
bilimsel ağlarla kurulan bağlantı.

Tematik çalıştaylar ve konferanslar 
Belirli mevcut veya yeni ihtiyaçlar ile riskler 
doğrultusunda tasarlanmış öğrenme ve 
profesyonel çevre edinme fırsatları.

E-posta 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Platform 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Farkındalık yaratma faaliyetleri  
Önleme, hazırlık ve müdahale süreçlerinde 
afet riskleri ile sivil savunma faaliyetlerine 
ilişkin kamu farkındalığı yaratan girişimler.

Topluluk katılımı
Bilgi Ağının tüm yönleriyle ilgili olarak Üye 
ve Katılımcı Devletler ile diğer paydaşlarla 
düzenli olarak kurulan diyalog.

#CivProKnowNet

Şu adresi ziyaret edebilirsiniz:  
https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/

Birliktelik.Paylaşım.İlerleme.
AB Sivil Savunma Bilgi Ağı
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