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TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ (TOD) BASIN AÇIKLAMASI 

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Başarı, Halkın Güvenini Kazanmak ve 
Personelin İş ve Can Güvenliğini Sağlamaktan Geçer 

Orman yangınları; Akdeniz Havzasının kaçınılmaz doğa olaylarından biridir ve her yıl farklı sayıda 
ve farklı büyüklüklerde orman yangını çıkmaktadır. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu yaz 
aylarında ve hava neminin %30’ların altına düştüğü dönemlerde yangın riski en yüksek seviyeye 
ulaşmaktadır.  

2020 yılı orman yangını sayısının ve yanan alan miktarının önceki yıllara göre arttığı bir yıl 
olmuştur. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre 2020 yılının bitmesine üç buçuk ay 
kaldığı halde daha şimdiden 2.279 adet orman yangını rapor edilmiş durumdadır. 23 Ağustos 
2020-12 Eylül 2020 tarihleri arasında çıkan/çıkarılan yangınlardan Hatay, Ankara, Kastamonu, 
Adana ve Osmaniye illerindeki yangınlar oldukça geniş alanlarda etkili olmuştur. Sadece Ankara, 
Kastamonu ve Antakya’da çıkan yangınlarda yaklaşık 5.000 hektarın, Adana Kozan ve Pozantı ile 
Osmaniye yangınlarında da 6.000 hektarın üzerinde orman ekosisteminin yandığı tahmin 
edilmektedir. 

Önceki yıllarda yanan orman alanı miktarlarının küçük gösterilmeye çalıştığı bilinmektedir. Yanan 
alanların gerçeğinden az olarak bildirilmesi mesleki güvenilirliği ve saygınlığı azalttığı gibi orman 
mühendislerinin ve görevli diğer tüm personelin fedakârca çalışmasına gölge düşürmekte, yapılan 
tüm çalışmaları değersiz ve önemsiz kılmakta hatta itibarsızlaştırmaktadır.  OGM’ nin şeffaflık ve 
kamusal denetim açısından yanan alan verilerini mümkün olan en kısa sürede, her yanan orman 
alanı için ayrı ayrı ve doğru rakamlarla paylaşması gerekmektedir. Bunun için; her yangın 
sonrasında Yangın Bilgi Formu ve Yangın Sicil Fişlerinin kamuoyuna açıklanması, hatta yanan 
alanların haritalarının paylaşılması, kamu denetimi ve ormanların rant için yakıldığı algısının 
giderilmesi için zorunludur.  

Günümüzde insan ve orman etkileşiminin giderek artması ve iklim krizinin de etkisiyle yılın her 
dönemi orman yangınları çıkabilmektedir. Gelecekte de orman yangınlarının sayısında ve yanan 
alan miktarında iklim krizi nedeniyle artışlar olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle orman 
yangınlarına müdahaleden sorumlu olan OGM’ nin yangınları söndürme odaklı mücadele 
yöntemini değiştirip yangın sayısını azaltacak proaktif mücadele yöntemlerine yönelmesi 
gerekmektedir. Yangın öncesi önlemlerin alınması ve ormanların yangınlara daha dirençli hale 
getirilmesi yangın sırasında yapılacaklara oranla daha etkili, daha tehlikesiz ve daha ekonomiktir.   

Orman yangınlarında söndürülmesinde yakıt yükü ve yanıcı madde yönetimi son derece 
önemlidir. Bundan dolayı yangına hassas yörelerin fonksiyonel amenajman planlarının 
hazırlanmasında orman yangınları özellikle dikkate alınmalıdır. 

Son yıllarda sayıları hızla artan ormanlık alanlardaki madencilik, enerji tesisi, çöplük gibi 
ormancılık amacı dışındaki kullanımların yangınlara neden olduğu görülmektedir. Örneğin; 2019 
yılında enerji tesislerinden 94 adet ve çöplüklerden 39 adet yangın çıkarken, sigaradan çıkan 
yangın sayısı 46 adet ve piknik ateşinden çıkan yangın sayısı ise 28 adet olarak açıklanmıştır. 
Görüldüğü üzere en çok bilinen yangın nedenlerinden çok daha fazlası orman içinde izin verilen 
ormancılık amacı dışındaki faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Kısacası bu izinler; neden oldukları 
habitat parçalanmaları, biyolojik çeşitlilik kaybı gibi olumsuzluklara ek olarak orman yangınlarının 
da artmasına yol açmaktadır.  



 
 

2 
 

Orman yangınları ülkemizin bir gerçeği olup gelecekte yangın riskinin daha da yüksek olacağı 
dikkate alındığında, OGM’ ye ait uçak ve helikopter filosunun kurulması ve bu konudaki 
uzmanlarının yetiştirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu konuda gerekenler 
gecikmeden yapılmalıdır. 

Orman yangınlarıyla mücadele son derece dikkat gerektiren teknik bir iştir. Yangının her aşaması, 
yangın sevk ve idaresinden sorumlu yetkilinin emriyle yürütülmelidir. Tarım ve Orman Bakanı 
sayın Bekir Pakdemirli ile ilgili olarak “Karşı ateş emri verdi”, “Yangının sevk ve idaresini yaptı” 
şeklindeki reklam kokan haberlerin basında yer alması orman yangınlarıyla mücadelenin kişi 
propagandasına indirgenmesinden başka bir işe yaramayacaktır. 

Kamuoyu orman yangınları ile mücadele eden “ateş savaşçıları” olan teknik personel ve yangın 
işçilerinin şartlarını yeterince bilmemektedir. Yangınla mücadele eden personel günlerce bir 
yangınla mücadele edip söndürdükten sonra bir diğerine koşmaktadır. Özellikle büyük orman 
yangınları sırasında yüzlerce kilometre ötedeki yangınlara gitmekte, ayaklarının tozuyla yangına 
atılmakta ve bundan da hiçbir zaman çekinmemektedirler. Ancak personel sayısının eksik olması 
ve bir kısmının sözleşmeli olması, uzmanlık ve deneyim gerektiren orman yangınları ile mücadele 
gibi teknik konularda zafiyet yaratabilmektedir. Yangın işçilerinin sayısal yetersizliği, mevcut 
personelin gerekenden daha fazla gayret sarf etmek zorunda kalmasına, bu yüzden yangınlara 
etkili müdahale edilememesine, hatta kontrol altına alınmış olan yangınların yeniden başlamasına 
vb. yol açmaktadır. Orman yangın işçilerinin çalışma şartları mutlaka iyileştirilmelidir. Özellikle 
büyük yangınlarda, bu işçilere sağlıklı koşulların sağlandığı geçici merkezler oluşturulmalıdır. 

Bugüne kadar teknik personel ve orman yangın işçilerinden 116’sı yangınlarla mücadele ederken 
hayatlarını kaybetmiş-şehit olmuşlardır. Yüzlercesi de yaralanmıştır. Hayatlarını kaybeden tüm 
personeli rahmetle anıyoruz. Yangınlara müdahaleden sorumlu kurum olan OGM’ nin de her 
yangın sonrası ateş savaşçılarına minnet duygularını ifade ettiğini görüyoruz.  

Ancak OGM’ nin sorumlu kurum olarak daha fazlasını yapması; 

▪ Demokles’in kılıcı haline gelen sözleşmeli personel alımlarından vazgeçmesi, 

▪ Orman yangın işçilerini daimî kadroda işlendirmesi, 

▪ Uzmanlaşmaya önem vermesi, 

▪ Yangınlarda görev olan tüm personele sürekli eğitim vermesi, 

▪ Meslek içinde ehliyet ve liyakat şartlarını uygulaması sorumluluğunun gereğidir.  

Türkiye Ormancılar Derneği olarak her orman yangınından dersler çıkarılması gerektiğini ve 
yangınla mücadelenin söndürülen her yangından sonra başladığını düşünüyoruz. Üzerimize 
düşen kamusal denetimi yapmaya, orman yangınları dâhil her türlü ormancılık konusunda 
kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi, ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi 
konusunda Orman Genel Müdürlüğü ile kurumsal iş birliğine hazır olduğumuzu KAMUOYUNA 
SAYGIYLA DUYURURUZ. 15.09.2020 

Not: Bu konuda ayrıntılı bilgileri bu açıklama için hazırladığımız ekteki bilgilendirme metninde 
bulabilirsiniz. (EK-1) 

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ  

Tuna Cad. No:5/8 Kızılay ANKARA (www.ormancilardernegi.org) 
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EK-1 

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ (TOD) 

                2020 YILINDA MEYDANA GELEN YANGINLARA İLİŞKİN 
                              KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME METNİ 

1. ORMAN YANGINLARI 

Orman yangınları; Akdeniz Havzasının kaçınılmaz doğa olaylarından biridir ve her yıl farklı sayıda 
ve farklı büyüklüklerde orman yangınları çıkmaktadır. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu yaz 
aylarında ve hava neminin %30’ların altına düştüğü dönemlerde yangın riski en yüksek seviyeye 
çıkmaktadır. İhmal, dikkatsizlik, kaçakçılık, dikkat dağıtma gibi farklı nedenlerle orman yangınları 
çıkarılmakta ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) ilgili birimleri bu yangınları en kısa süre 
içinde söndürmeye çalışmaktadır. 

2. ORMAN YANGINLARI ARTIYOR 

2020 yılı orman yangını sayısının ve yanan alan miktarının önceki yıllara göre arttığı bir yıl 
olmuştur. OGM tarafından yılın ilk sekiz ayında 2.114 adet yangında 6.685 hektarlık bir orman 
alanının yandığı açıklanmıştır. OGM’ nin web sayfasında açıklanan verilere göre sadece 1-11 Eylül 
2020 tarihleri arasındaki 12 günde 165 adet orman yangını çıkmıştır. Orman yangını sayısı; 2017 
yılında 2.411, 2018 yılında 2.167 ve 2019 yılında ise 2.688 adet olarak gerçekleşmiştir. OGM 
verilerine göre 2020 yılının bitmesine daha üç buçuk ay kaldığı halde daha şimdiden 2.279 adet 
orman yangını rapor edilmiş durumdadır. 

23 Ağustos 2020-12 Eylül 2020 tarihleri arasında çıkan/çıkarılan yangınlardan Hatay, Ankara, 
Kastamonu, Adana ve Osmaniye illerindeki yangınlar oldukça geniş alanlarda etkili olmuştur. Bu 
periyotta yanan orman alanı miktarı henüz OGM tarafından açıklanmasa da Avrupa Orman 
Yangını Bilgi Sisteminden (EFFIS) elde edilen verilere göre orman ve tarım alanları ile çalılıklar da 
dâhil olmak üzere; 30.08.2020 tarihli Ankara-Nallıhan yangınında 1.084 hektar, 02.09.2020 tarihli 
Kastamonu yangınında 1.396 hektar, 5.9.2020 tarihli Antakya yangınında ise 3.507 hektar alan 
yanmıştır. Sadece bu 3 büyük yangında; yanan alanların yaklaşık %85’inin orman olduğu ve yanan 
orman alanı miktarının ise yaklaşık 5.000 hektarın üzerinde olduğu söylenebilir. Adana İlinde 
23.08.2020 tarihli Kozan ve 9.9.2020 tarihli Pozantı yangınları ile 11.9.2020 tarihli Osmaniye 
yangınlarında yanan toplam alanın 6.000 hektarın üzerinde olduğu gözlenmiştir. Bahse konu bu 
yangınlar kamuoyuyla paylaşılmak üzere Derneğimizce ayrıca değerlendirilecektir. 

3. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANAN ALAN MİKTARINI DÜŞÜK GÖSTERİYOR 

Kamuoyunun orman yangınları konusundaki hassasiyeti ve özellikle yanan orman alanlarının 
imara açıldığı algısı dikkate alındığında OGM’ nin şeffaflık ve kamusal denetim açısından yanan 
alan verilerini mümkün olan en kısa sürede, her yanan orman alanı için ayrı ayrı ve doğru 
rakamlarla paylaşması gerekmektedir. Önceki yıllarda OGM’ nin yanan orman alanı miktarlarını 
küçük göstermeye çalıştığı bilinmektedir. Örneğin; 18-20/08/2019 tarihindeki İzmir-Menderes 
yangınında yanan orman alanı miktarı Derneğimizce 6.647 hektar olarak tespit edilmiş ve bu 
tespit hazırlamış olduğumuz 12.09.2019 tarihli rapor aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bahse 
konu yanan orman sahası miktarı OGM tarafından uzun süre 500-600 hektar olarak verilmiş, daha 
sonra 4.346 hektar olarak neredeyse 1/3 oranında daha az gösterilerek kayıtlara geçirilmiştir. 
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Yanan alanların gerçeğinden az olarak bildirilmesi mesleki güvenilirliği ve saygınlığı azalttığı gibi 
orman mühendislerinin ve görevli diğer tüm personelin fedakârca çalışmasına gölge düşürmekte, 
yapılan tüm çalışmaları değersiz ve önemsiz kılmakta hatta itibarsızlaştırmaktadır. 
 
Kamuoyu her orman yangınında bu güven sorununu yaşamak zorunda bırakılmamalıdır. Orman 
yangınlarında ağaçlar yangından farklı derecelerde etkilenmekte, az etkilenen bazı ağaçlar ve 
orman ekosistemleri yangından sonra canlılıklarını koruyabilmektedir. Bu nedenle uydu 
görüntüleri üzerinden yapılan değerlendirmeler ve yersel ölçmelerle belirlenen değerler arasında 
bir miktar farklar olması doğaldır.  

Ancak her yangın sonrasında “Yangın bilgi formu ve yangın sicil fişlerinin” kamuoyuna 
açıklanması, hatta yanan alanların haritalarının paylaşılması, kamu denetimi ve ormanların rant 
için yakıldığı algısının giderilmesi için zorunludur. Ayrıca, yanan orman alanının düşük gösterilmesi 
sonucu yangına sebep kişilerin ödemesi gereken tazminat tutarları düşük çıktığı için yangın 
bölgesindeki orman idaresi çalışanları da hukuki olarak zor durumda kalmaktadır. 

4. TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ UYARIYOR! 

▪ Orman yangınları ile mücadele sadece yangın mevsimi olarak adlandırılan 1 Mayıs-1 Kasım 
tarihleriyle sınırlı kalmaktadır. Günümüzde insan ve orman etkileşiminin giderek artması ve 
iklim krizinin de etkisiyle yılın her dönemi orman yangınları çıkabilmektedir. Gelecekte de 
orman yangınlarının sayısında ve yanan alan miktarında iklim krizi nedeniyle artışlar olacağı 
öngörülmektedir. Bu nedenle orman yangınlarına müdahaleden sorumlu olan OGM’ nin 
yangınları söndürme odaklı mücadele yöntemini değiştirip yangın sayısını azaltacak proaktif 
mücadele yöntemlerine yönelmesi gerekmektedir. Nitekim geçtiğimiz yaz aylarında günlük 
yangın sayısının 30’un üzerine çıktığı günler olmuştur. Bu yangınların birisine dahi zamanında 
müdahale edilmediği takdirde yangınların çok geniş alanlara kolayca yayılması olasılığı çok 
yüksektir. 

▪ Çıkan orman yangınlarının %88’inin insan kaynaklı olduğu ve bunlarında çoğunun ihmal, kaza 
ve kaçakçılık gibi nedenlerden çıktığı bilinmekte olup bilinçlendirme, eğitim ve denetimle 
orman yangını sayısının azaltılması mümkündür. Ancak bu çalışmalar oldukça eksiktir ve son 
yıllarda orman yangını sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Nitekim önceki yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da yaz aylarında izin verilen alanlar dışında ormanda ateş yakılması ve anız ile bahçe 
artıklarının yakılmasının yasak olduğu yönünde genelgeler yayınlanmasına rağmen yangın 
sayılarında herhangi bir azalma görülmemektedir. Denetimlerin yetersiz olmasının bu duruma 
yol açtığı değerlendirilmektedir. 

▪ Son yıllarda ormanlık alanlarda madencilik, enerji tesisi, çöplük gibi tesislere verilen izin sayıları 
hızla artmıştır. Resmi ormancılık istatistikleri incelendiğinde orman içindeki bu tesislerin de 
yangınlara neden olduğu görülmektedir. Örneğin; 2019 yılında enerji tesislerinden 94 adet ve 
çöplüklerden 39 adet yangın çıkarken, sigaradan çıkan yangın sayısı 46 adet ve piknik 
ateşinden çıkan yangın sayısı ise 28 adet olarak açıklanmıştır. Görüldüğü üzere en bilinen 
yangın nedenlerinden çok daha fazlası orman içinde izin verilen ormancılık amacı dışındaki 
faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Şöyle ki; 2019 yılı sonu itibarıyla ormanlardan toplamda 
88.960 adet izin verilmiş olup bunlarla 698.955 hektar orman alanı bu kullanımlara tahsis 
edilmiştir. Orman alanlarında ormancılık dışı uygulamalara verilen izinler neden oldukları 
habitat parçalanmaları, biyolojik çeşitlilik kaybı gibi olumsuzluklara ek olarak orman 
yangınlarının da artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle orman alanlarından verilen izinlerde 
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üstün kamu yararı aranmalı ve tahsisler mümkün olduğunca azaltılmalıdır. İzin verilmiş olan 
tesisler denetlenmeli, önlemler yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde arttırılmalıdır. 

▪ Orman yangınları ile mücadelede helikopter ve uçak gibi ekipmanlardan yararlanılması 
oldukça önemlidir. Nitekim geçen yıl yangın söndürme uçağı kiralanmadığı için yapılan 
eleştirilerden ders çıkarılmış ve bu yıl 2 adet uçak kiralanmıştır. Ek olarak yangın belirleme ve 
takibinde insansız hava araçlarından (İHA) yararlanılmaya başlanmıştır. Uçak ve helikopterler 
yurtdışından sadece yangın mevsiminde kiralanmaktadır. Orman yangınları ülkemizin bir 
gerçeği olup gelecekte yangın riskinin daha da yüksek olacağı dikkate alındığında, OGM’ ye ait 
uçak ve helikopter filosunun kurulması ve bu konudaki uzmanlarının yetiştirilmesi artık bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Bu konuda gerekenler gecikmeden yapılmalıdır. 

▪ Diğer yandan bu gibi ekipmanlar yangına hızlı müdahale açısından önemli olsa da orman 
yangınlarının söndürülmesinde insan faktörü halen çok önemlidir ve gelecekte de bu önemini 
koruyacaktır. Orman yangınlarında teknik personel, dozer, arozöz gibi araçları kullanan 
operatörler ve yangın işçisi olarak adlandırılan, çoğu mevsimlik çalışan olan personel görev 
almaktadır. Kamuoyu tarafından yangın savaşçısı olarak adlandırılan bu personel neredeyse 
24 saat her an yangın çıkacakmış gibi hazır beklemektedir. Ancak son yıllarda OGM’ nin 
özellikle yangınla mücadeledeki personel sayısı sürekli azalmıştır. 2020 yılında tamamı 
sözleşmeli olmak üzere 5.000 kadar orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alımı 
yapılmış olsa da teknik personel sayısı halen yetersizdir. Personel sayısının eksik olması ve bir 
kısmının sözleşmeli olması, uzmanlık ve deneyim gerektiren orman yangınları ile mücadele gibi 
teknik konularda zafiyet yaratabilmektedir. Ayrıca rotasyon uygulaması ile çalıştığı yöreyi 
tanıyan ve yangın konusunda uzmanlaşmış personel başka bölgelere, hatta uzmanlığı dışındaki 
başka görevlere tayin edilebilmektedir. 

▪ Orman yangınlarıyla mücadele son derece dikkat gerektiren teknik bir iştir. Yangının her 
aşaması, yangın sevk ve idaresinden sorumlu yetkilinin emriyle yürütülmelidir. Tarım ve 
Orman Bakanı ile ilgili olarak “Karşı ateş emri verdi”, “Yangının sevk ve idaresini yaptı” 
şeklindeki reklam kokan haberlerin basında yer alması orman yangınlarıyla mücadelenin kişi 
propagandasına indirgenmesinden başka bir işe yaramayacaktır. 

 

▪ Yılda 5 ay 29 gün çalışabilen ve OGM’ nin talebi halinde 4 ay daha çalışma süresi uzatılabilen 
orman yangın işçilerinin çalışma şartları mutlaka iyileştirilmelidir. Bu işçiler yangına hızlı 
müdahale için orman içindeki binalarda toplu olarak kalmakta, yangın anında gerektiğinde 
ateşlerin içine dalmayı göze alabilmekte ve bazen günlerce yetersiz lojistik destekle ve uykusuz 
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olarak yangınla savaşmaya devam etmektedir. Özellikle büyük yangınlarda, bu işçilere sağlıklı 
koşulların sağlandığı geçici merkezler oluşturulmalıdır. 

▪ Son yıllarda orman yangın işçisi sayılarında da 
azalmalar meydana gelmiştir. Orman yangınlarını 
söndürmede kullanılan arozözlerde 5 ya da 6 
personel olması gerekirken bu sayının çoğu yerde 
3’e kadar düştüğü gözlemlenmiştir. Yangınla 
mücadele yer işçilerinin sayısal yetersizliği, mevcut 
personelin gerekenden daha fazla gayret sarf 
etmek zorunda kalmasına, bu yüzden yangınlara 
etkin müdahale edilememesine, kontrol altına 
alınmış olan yangınların yeniden başlamasına vb. 
yol açmaktadır. 

▪ Ayrıca, teknik personelin ve orman yangın 
işçilerinin kişisel koruyucu donanımları 
kullanmalarında sorunlar olduğu da 
görülmektedir. Bu ekipmanlar OGM tarafından 
personele dağıtılmasına rağmen yangın sırasında 
genellikle kullanılmamaktadır. Orman yangın 
işçilerinin ancak daimî kadroya alınması halinde, 
onlara yangın harici zamanlarda iş güvenliği de 

dâhil olmak üzere yangınla mücadele eğitimleri verilerek yangın konusunda uzmanlaşmaları 
sağlanabilir. Yangın işçilerinin daimî kadroya alınması aynı zamanda mevsimlik işçi alımlarında 
zaman zaman yaşanan geç işe alınma sorunlarını da ortadan kaldıracaktır. Örneğin bu yıl 
ağustos ayında dahi yangın işçisi alımı yapılmış ve bu personele kısa süre içinde eğitim 
verilmeye çalışılmıştır. Oysa işçi alımlarının ve eğitimlerinin yangın mevsimi başlamadan 
tamamlanması etkin bir yangın mücadelesi için olmazsa olmazdır. 

▪ 2020 yılı orman yangınlarında; 

- Kiralanan hava araçlarının sözleşme süreleri 28 Ekim 2020 tarihinde dolacak olmasına 
rağmen, sözleşme kapsamında belirlenmiş olan uçuş süresi bu tarihten 48 gün önce 10 Eylül 
2020 tarihinde dolmuştur. Bunun nedeni yangın yoğunluğuna rağmen hava araçlarının 
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gerek-yeter oranda kullanılmamış olmasıdır. Bundan sonraki her uçuş için kiralanan şirkete 
ayrıca ilave ödeme yapılacaktır. Bu durum orman yangınlarıyla mücadelede plansızlığın ve 
hesap hatalarının önemli bir göstergesidir. 

- Yangınlara müdahale amaçlı olarak yangına 1250 km uzaktan arazöz takviyesi yapılması, 

- Yangında yaralanan yangın işçileri dâhil pek çok personelin kişisel koruyucu donanımlarını 
kullanmamaları, 

- Şehirlerarası yolcu otobüslerinde bile 4,5 saatte sürücü değişikliği zorunlu iken hava 
araçlarındaki pilot ve personelin günde 7-9 saat gibi sürelerde çalıştırılarak hem sivil 
havacılık kurallarına aykırı davranılması hem de uçuş güvenliğinin ihlal edilmesi, 

- OGM’ nin üst düzey yöneticilerinin yangın işçisinin görevi olan hortumla yangına müdahale 
etmeleri vatan ve orman aşkıyla ifade edilip takdirle karşılansa bile, profesyonel yangın 
yönetim anlayışında personel eksikliğinin ya da asıl görevli personelin eğitim eksikliğinin 
tescillendiğini ifade etmesi, 

- Yangınla mücadelede çalışan personel yeterince dinlendirilmeden, uzun süreli 
çalıştırılmakta, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar çalışma sürelerine ve gereken beslenme 
şartlarına uygun olmayan bir şekilde, hijyen ve süre olarak da yetersiz konaklama-dinlenme 
şartlarında görev yapmaktadır. Bu hususları gereği gibi dikkate almayan ve gerektiği gibi 
planlayamayan bir organizasyon eksikliğinin varlığı aşikardır. Bu tür görüntüler geçmiş 
yıllarda da medyada ve sosyal medyada yer almış ve kamuoyunda orman teşkilatı için de 
kötü bir izlenim oluşturmuştur, 

- Ekiplerin dinlendirilmeden, yangınlarda uzun süreli çalıştırılmaları gibi hususlar, 

Yangına müdahale, yangın organizasyonu, planlama gibi yangınla mücadelenin temel ilkeleri 
konusunda zafiyet yaşandığı anlamına gelir. Bu hususlar genel anlamda eğitim eksikliğinin 
sonucudur. Yangın yönetiminin bütün kademelerinde görev alacakların, bu konuda iyi bir 
eğitime sahip olmaları gerekmektedir. Fakat, Türkiye’de tek işçi eğitim merkezi olarak İzmir, 
Buca Tınaztepe’de yapılan Eğitim Merkezinin eğitim hazırlıklarının tamamladığı bir aşamada, 
eğitime başlamadan bir üniversiteye devredilmiş olması OGM’ nin yangın eğitimlerine önem 
vermediğinin ifadesi olarak tarihteki yerini almıştır. Bu yanlıştan bir an önce dönülerek eğitime 
gerekli önemin verilmesi zorunludur. 

OGM hemen her yangına gerçekten uzak ve anlamsız olarak 10-15 dakikada müdahale 
edildiğini ifade etmektedir. Yangına erken ve etkin müdahale etmek ne kadar önemli ise 6 ay, 
1 yıl, 5 yıl, hatta 10 yıl önceden ormanlara müdahale ederek ormanların yangınlara daha 
dirençli hale getirilmesi çok daha anlamlıdır. Orman yangınlarında asıl başarı yakıt yükü ve 
yanıcı madde yönetimi ve bunların planlaması ile sağlanacaktır. Yangına hassas yörelerin 
fonksiyonel amenajman planlarının hazırlanmasında orman yangınları özellikle dikkate 
alınmalıdır. 

Orman teşkilatı yangınlar için ayrılan ödeneğin, hatta enerjisinin nerdeyse tamamına yakın 
miktarını yangın söndürmeye ayırmaktadır. Yangın öncesi önlemlerin alınması, yangın 
sırasında yapılacaklara oranla daha etkili, daha tehlikesiz, daha ekonomik ve daha başarıya 
endekslidir.  Yangında mesafe kat etmiş öncü ülkeler, ödenekleri ve enerjilerinin neredeyse 
yarısını yangının çıkmaması için yapılacak iş ve işlemlere ayırmaktadır. Yangın çıkmaması için 
gereken önlemlere yoğunlaşmak zorunlu bir hal almıştır. 
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▪ Kamuoyu orman yangınları ile mücadele eden ateş savaşçılarının şartlarını yeterince 
bilmemektedir. Yangınla mücadele eden personel günlerce bir yangınla mücadele edip 
söndürdükten sonra bir diğerine koşmaktadır. Özellikle büyük orman yangınları sırasında 
yüzlerce kilometre ötedeki yangınlara gitmekte, ayaklarının tozuyla yangına atılmakta ve 
bundan da hiçbir zaman çekinmemektedirler. Bugüne kadar teknik personel ve orman yangın 
işçilerinden 116’sı yangınlarla mücadele ederken hayatlarını kaybetmiş-şehit olmuşlardır. 
Yüzlercesi de yaralanmıştır.  

Türkiye Ormancılar Derneği olarak hayatlarını ortaya koyarak orman yangınları mücadele eden 
tüm personele ve orman mühendislerine minnettarız. Hayatlarını kaybeden tüm personeli 
rahmetle anıyoruz. Yangınlara müdahaleden sorumlu kurum olan Orman Genel 
Müdürlüğünün de her yangın sonrası ateş savaşçılarına minnet duygularını ifade ettiğini 
görüyoruz. A 

Ancak OGM’ nün sorumlu kurum olarak daha fazlasını yapması; 

- Demokles’in kılıcı haline gelen sözleşmeli personel alımlarından vazgeçmesi, 

- Orman yangın işçilerini daimî kadroda işlendirmesi, 

- Uzmanlaşmaya önem vermesi, 

- Yangınlarda görev olan tüm personele sürekli eğitim vermesi, 

- Meslek içinde ehliyet ve liyakat şartlarını uygulaması sorumluluğunun gereğidir. 

Türkiye Ormancılar Derneği olarak her orman yangınından dersler çıkarılması gerektiğini ve 
yangınla mücadelenin söndürülen her yangından sonra başladığını düşünüyoruz. Üzerimize 
düşen kamusal denetimi yapmaya, orman yangınları dâhil her türlü ormancılık konusunda 
kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi, ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi 
konusunda Orman Genel Müdürlüğü ile kurumsal iş birliğine hazır olduğumuzu KAMUOYUNA 
SAYGIYLA DUYURURUZ. 15.09.2020 
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