28 TEMMUZ – 04 AĞUSTOS 2021 ORMAN YANGINLARI
BASIN AÇIKLAMASI
İÇİMİZ ACIYOR, GELECEĞİMİZ KARARIYOR. TÜRKİYE’MİZ YANIYOR!
28 Temmuz, çarşamba gününden bu yana; Antalya, Muğla Adana, Osmaniye,
Mersin, Uşak, Manisa, Isparta, illeri başta olmak üzere ülkemizde tarihimizin en büyük
orman yangınlarını yaşıyoruz. Ülkemizin canı yanıyor.
Bilimsel araştırma ve tespitlere göre küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak
küresel ısınma, bundan sonraki yıllarda da benzer ve hatta artan oranda anormal hava
hallerinin yaşanacağına işaret ediyor.
Orman yangınlarının etkilerini en aza indirmenin belki de en önemlisi zorunluluğu
orman yangınlarıyla uyumlu bir toplum oluşturmaktır. Sadece orman içi ve civarında
yaşayanlar değil, sorumlular, görevliler, akademisyenler, gönüllüler, demokratik kitle
örgütleri; sonuçta toplumun hemen her kesiminin orman yangınları konusunda yeni bir
yapılanmaya, yeni bir anlayışa, yeni bir uygulamaya ve önyargısız birlikteliğine ihtiyacı
vardır. Bugün yanlışların, hataların, eksikliklerin ortaya konulacağı gün değildir. Gün
dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Öncelikle yaralarımızı birlikte sarmalıyız.
Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki meslektaşlarımız, orman yangınlarıyla
mücadele ekipleri, orman köylüleri ve yerel yönetimler yangınlara karşı canla başla
mücadele veren herkese minnettarız.
Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, bölge
halkının acılarını paylaşıyoruz.
Dernek olarak her orman yangınından dersler çıkarılması gerektiğini ve yangınla
mücadelenin söndürülen her yangından sonra başladığını düşünüyoruz.
En kısa sürede, bu konuda uygulanabilir ve sürdürülebilir strateji, politika ve
kararların belirlenebilmesi için; Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, ilgili kamu
kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, mesleki örgütler, orman fakülteleri ve
akademisyenler, uzmanlar vb. kamunun temsil yeteneğindeki hemen her kesiminin
katılımı ile acilen toplumsal bir uzlaşı sağlayacak genel kapsamlı bir toplantı/çalıştay
yapılması da uygun olacaktır. Herkesçe bilinen, her kesim tarafından ifade edilen ancak
hiçbir şekilde değerlendirilmeyen ve tartışmaya açılmayan böylesine önemli bir sorun
ancak çok sesli, katılımcı bir yaklaşımla çözüme ulaşacaktır.
Orman ve orman yangınlarındaki konusundaki hassasiyeti, sorumluluğu ve
misyonu gereği Derneğimizin üzerine düşeni yapacağı bilinmelidir. Şimdi elimizi ve
yüreğimizi uzatıyoruz. Bu ormanlar hepimizin. Gelin tek yürek olalım.
Ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi konusunda Orman Genel Müdürlüğü ile
kurumsal iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu,
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TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

