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KISALTMALAR
MCPFE

:

Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı

OGM		

:

Orman Genel Müdürlüğü
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DPT		
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UOP		
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Ulusal Ormancılık Programı

AKAKDO

:

Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği Ve Ormancılık Sektörü

OATİAM

:

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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:

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği

EPPO		

:
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ICP		

:

Ormanların İzlenmesi Programı

HA		

:

Hektar

UOYEM

:

Antalya Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi

OYMES

:

Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitim Simülatörü

YARDOP

:

Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Orman Projesi

BİTES		

:

Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi
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1. GİRİŞ
1.1. Ormanların Önemi
Yeryüzündeki karasal canlı türlerinin önemli bir bölümü ormanlarda bulunmakta veya ormanlara bağlı
olarak yaşamaktadır. Ormanlar, biyoçeşitliliğin sürdürülmesinde, havanın ve suyun temizlenmesinde,
insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yeryüzündeki hayatın çok önemli bir öğesidir.
Ormanlar: havayı temizler, su rejimini düzenler, toprağı yerinde tutar ve yaban hayatına yaşama alanı
sağlar. Dünya ormanları, atmosferde bulunanın iki katı gibi çok büyük miktarlarda, karbondioksit
biriktirirler. Ağaçlar azot oksitleri, kükürt dioksit, karbon monoksit ve hava kirliliğini destekleyen yer
yüzeyi ozonunu emerek havayı temizler.
Dünyada yaklaşık 3 milyar insan ısınmak ve yemek pişirmek için yakacak olarak odun kullanmaktadır.
Ormanlar önemli bir doğal kaynaktır. Çeşitli endüstri dalları, odun ve odun dışı ürünler için ormanlardan
yararlanmaktadır. Odun ham maddesi yanında çeşitli meyveler, ilaç elde edilen bitkiler, bitki suları ve
bitki yağları gibi ürünler de orman endüstrisinin önemli tedariklerindendir. Dünyada 60 milyon insan
orman endüstrisinde istihdam edilmektedir.
Dünya karasal alanlarının toplam alanı 14,9 milyar hektar iken toplam ormanlık alan 4 milyar hektarın
biraz üzerindedir. Ormanların, Grönland ve Antarktika dışında, toplam kara alanlarının %26,6’sını
kapladığı hesap edilmektedir (Şekil 1). Bu ormanların %66’sı on ülkede yer almaktadır. Bu ülkeler
Rusya, Brezilya, Kanada, ABD, Çin, Avustralya, Kongo, Endonezya, Peru ve Hindistan’dır. Türkiye,
dünyadaki verimli orman alanları sıralamasında %2’lik paya sahiptir (FAO, 2005).
Dünya orman alanlarının %3,1’i (129 milyon hektar) 1990-2016 yılları arasında çeşitli sebeplerle yok
olmuştur. 1990’lı yıllarda küresel orman kaybı yıllık ortalama 7,6 milyon hektar iken bu rakam 20102016 yılları arasında 3,3 milyon hektara gerilemiştir (FAO, 2016). Ülkemiz 1990-2015 yılları arasında
orman varlığını artırabilmiş ülkeler arasında yer almaktadır (Şekil 2).
Şekil 1. Dünya orman alanları

Kaynak: FAO,2016
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Dünya ormanlarının %34,1’i üretim, %9,3’ü toprak ve su koruma, %11,7’si biyolojik çeşitliliğin korunması,
%3,7’si toplumsal hizmetler ve %33,8’i çok amaçlı yararlar için planlanmış durumdadır. Dünyada yıllık
en yüksek (>%0,5) orman artış oranı Çin ve civar Doğu Asya ülkeleri ile Güney Avrupa, Adriyatik ve
Balkan ülkelerinde olmuştur (FAO, 2016).
Sürdürülebilir Orman Yönetimi: ormanların ve orman alanlarının yerel, ulusal ve küresel düzeylerde,
biyolojik çeşitliliğini, verimliliğini, kendini yenileme kabiliyetini ve yaşama enerjisini, ekolojik, ekonomik
ve sosyal fonksiyonlarını yerine getirebilme potansiyelini şimdi ve gelecekte her türlü tehdit ve
tehlikelere karşı güvence altına almayı öngörmektedir.
Şekil 2. Dünya orman alanlarının 1990-2015 yılları arasındaki değişimi

Kaynak: FAO,2017

1.2. Orman Varlığımız
Ülkemizde orman varlığımız ile ilgili veriler, 1963-1972 yılları arasında ilk defa tüm ormanları
kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan Orman Amenajman Planları’nın değerlendirilmesi ile tespit
edilmiş ve 1980 yılında yayınlanmıştır. Orman varlığımız, 1963–1972 dönemindeki 20,2 milyon ha,
2004 yılında 21,1 milyon ha, 2012 yılında 21,7 milyon ha, 2018 verilerine göre ise 22,3 milyon hektara
çıkmıştır. Aynı dönemde orman alanlarının ülke alanına oranı %26,1’den %28,6’ya çıkmıştır. Buna göre
orman alanlarında son 44 yılda yaklaşık 2,1 milyon hektar artış olmuştur. Verimli orman alanlarının
oranı ilk plan döneminde %43 iken son dönemde %52 olmuştur. Ormanlarımızın %50’si ekonomik,
%42’si ekolojik ve %8’i sosyokültürel fonksiyonlara göre planlanmıştır.
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1. Orman Yangınları
Ormanda bulunan yanıcı maddeleri (ağaçlar, dikili ve yatık kütükler, ot, ibre, yaprak, kuru ağaçlar/dallar
vb.) kısmen veya tamamen yakan ve etrafının açık olması nedeniyle serbest yayılma eğilimi gösteren
yangınlara “orman yangınları” denmektedir. Orman ekosistemlerimizin şekillenmesinde etken olan
faktörlerin en önemlilerinden birisi şüphesiz orman yangınlarıdır. Bir taraftan bazı ekosistemlerin
ayrılmaz bir parçası olan yangınlar, diğer taraftan her yıl binlerce hektar verimli orman alanının
tahrip olmasına, milyonlarca liralık yangınla savaş giderlerine, mal ve hatta bazen can kayıplarına
yol açmakta ve ormana bağlı birçok değerden yeterince yararlanılamamasına sebep olabilmektedir.
Nitekim Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle ülkemiz özellikle yaz aylarında yoğun bir
yangın tehdidi altında bulunmakta ve buna bağlı olarak her yıl çıkan orman yangınları sonucu önemli
miktarda orman alanı zarar görmektedir.
Şekil 3. Orman işletme müdürlüklerinin yangına hassasiyet durumu

Orman alanlarımızın 12,6 milyon hektarlık kısmı yangına çok hassas bölgelerde yer almaktadır. Bu
alanların 7,67 milyon hektarı 1. derecede, 4,91 milyon hektarı 2. derecede yangına hassas işletmelerde
bulunmaktadır (Şekil 3). Hatay’dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinden İstanbul’a kadar
uzanan kıyı bandı, yangınlar için en riskli bölgeyi oluşturmaktadır.
Anayasa’nın 169. maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 68-76. maddeleri orman yangınlarının
önlenmesi ve söndürülmesine ilişkin özel hükümleri ihtiva etmekte ve Kanun bu konuda organizasyon
oluşturma görevini Orman Genel Müdürlüğüne vermektedir.
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2.2. Orman Yangınları ile İlgili Yasal Mevzuat
Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesiyle ilgili her türlü faaliyet 01.01.1995 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren 285 sayılı “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları
Tebliği”ne göre yürütülmektedir. Ayrıca orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli
memurlarla gönüllülerin görecekleri görev ve hizmetler, 6831 sayılı Yasa’nın 69. maddesi hükmüne
göre düzenlenmiş “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri
İşler Hakkında Yönetmelik” içerisinde tarif edilmiştir.
2.3. Ülkemiz Orman Yangınları İstatistikleri
Ülkemizde ilk orman yangın kayıtları 1937 yılında tutulmaya başlamıştır. Bu kayıtlara göre ülkemizde,
1937 yılından 2018 yılı sonuna kadar olan dönemde toplam yanan alan 1.679.670 hektardır.
Ülkemizde gerçekleşen yangınların son 10 yıllık periyodu incelendiğinde yıllık ortalama 2365 adet
orman yangını çıktığı ve yılda ortalama 8.763 hektar alanının yangından zarar gördüğü anlaşılmaktadır.
Yangın başına düşen birim saha miktarı ise 3,7 hektardır (Şekil 4, Tablo 1).
Şekil 4. Orman yangınlarının 1937-2018 yılları arasındaki alan ve adet olarak dağılımı

Tablo 1. Orman yangınlarının 2008-2018 yılları arasındaki dağılımı
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Yıllar

Adet

Alan (ha)

Yangın başına düşen alan (ha)

2008

2135

29749

13,9

2009

1793

4679

2,6

2010

1861

3317

1,8

2011

1954

3612

1,8

2012

2450

10454

4,3

2013

3755

11456

3,1

2014

2149

3117

1,5

2015

2150

3219

1,5

2016

3188

9156

2,9

2017

2411

11993

5,0

2018

2167

5644

2,6

10 YILLIK ORTALAMA

2364,8

8763,3

3,7
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Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklıdır. Son 10 yıllık verilere göre yangınların alansal
olarak %63,2’si ihmal, dikkatsizlik ve kaza, %7’si kasıt, %2’si doğal sebepler (yıldırım) sonucu çıkmış,
%27,8’lik bölümünün ise çıkış nedeni belirlenememiştir (Şekil 5).
Şekil 5. Son 10 yılda (2008-2018) yangınların çıkış sebeplerine göre dağılımı

Orman yangınlarının çıkış sebepleri incelendiğinde ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar
arasında %30’luk oran ile anız, %24’lük oran ile sigara ateşi, %16’lık oran ile piknik ateşi ve %8’lik oran
ile çoban ateşinin yer alması dikkat çekmektedir.
Yangın çıkış sebeplerindeki değişkenlik yangınların çıkış yer ve zamanlarını da etkileyebilmektedir.
Örneğin taşıt sayısındaki artışa bağlı olarak trafik kazası veya araç yangınlarından kaynaklanan orman
yangınlarında artış görülürken, lokomotiflerin modernizasyonu sonucu demiryolu kökenli yangınlarda
azalmalar gözlenmekte, elektrik hatlarının yaygınlaşmasının bir sonucu olarak ormanlık alanlardan
geçen hatların kopması sebebiyle trafo ve enerji nakil hattı kaynaklı yangın sayısında önemli artışlar
kaydedilmektedir.
2.4. Ülkemiz Orman Yangınları ile Mücadele Stratejisi
Orman yangınları ile mücadele çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü 3 temel strateji kullanmaktadır.
Bunlar: önleme, söndürme ve rehabilitasyondur (Şekil 6).
Şekil 6. Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile mücadele stratejisi
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2.4.1. Orman Yangınları Gözetleme, Haberleşme ve Müdahale Organizasyonu
2.4.1.1. Orman Yangınları Gözetleme Organizasyonu
Orman Genel Müdürlüğü mevcut 776 adet yangın kulesi ile gözetleme, 605 adet haber merkezi ile
haberleşme hizmetlerini sürdürmektedir. Gözetleme hizmetlerinde 1.517, haberleşme hizmetlerinde
ise 894 olmak üzere toplam 2.411 personel görev yapmaktadır.
Adana ve Mersin Orman Bölge Müdürlüklerinde 2016 yılında 8 adet insansız kulede gözetleme
sistemleri kurularak denemeleri gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı itibarıyla insansız kule sayımız 56’ya
ulaşmıştır.
Yangın gözetleme kulelerinin ulaşımını sağlamak amacıyla 2018 yılı sonu itibarıyla 1.582 km kule yolu
yapılmıştır.
Tüm hava ve kara araçlarının yangın anında anlık takibini yapmak ve orman yangınlarını daha etkili
yönetmek amacıyla 2007 yılından itibaren “Yangın Yönetim Sistemi” kullanılmaya başlanmıştır (Şekil
7). İhtiyaçlar doğrultusunda sistem geliştirmeleri devam etmektedir.
Ülkemizin herhangi bir yöresinde çıkabilecek orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan tüm
araçların yönetilmesi, yangınlara daha koordineli ve etkin müdahale edilmesi sağlanmaktadır.
Şekil 7. Yangın yönetim sistem ara yüzü

Yangına hassas Orman Bölge Müdürlüklerinde çıkan orman yangınlarının kısa bir süre içerisinde
tespit edilmesini sağlamak amacıyla Yangın Erken Uyarı Sistemi kurulmuştur.
Bu sistem 2018 yılı sonu itibarıyla 125 kulede 250 kamera ile çalışmaktadır (Şekil 8).
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Şekil 8. Yangın erken uyarı sistemi

Kameralı sistemle birlikte, 2017 yılında 25, 2018 yılı içinde de 20 adet gözetleme kulesine “Fotovoltaik
Güneş Enerjisi” sistemi kurulmuştur. 2018 yılı sonu itibarıyla 149 adet gözetleme kulesinde “Fotovoltaik
Güneş Enerjisi” kullanılmaktadır. 2018 yılından itibaren İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerinde “Mobil
Yangın Gözetleme Sistemleri” kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemlerde güneş enerjisi kullanılmakta
olup riskli ve mevcut kulelerimizin görüş alanı dışına konuşlandırılarak gözetleme yapılmaktadır.
2.4.1.2. Orman Yangınlarında Haberleşme Organizasyonu
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 1958 yılından itibaren lambalı telsizler kullanılmaya
başlanmıştır. 1970’li yıllarda kristalli telsizlerin kullanılmaya başlamasıyla 4 ve 6 kanal kapasitesine
erişilmiştir. Kanal kapasitesi 1970’lerin sonunda ve 80’li yılların başında 12 ve 16 kanala ulaşmıştır.
1970’lı yıllarda Genel Müdürlüğümüzde 450 adet telsiz bulunmakta iken 2018 yılı itibarıyla 32.000
adet telsiz mevcuttur.
2.4.1.3. Orman Yangınları Müdahale Organizasyonu
Yıllar içerisinde Orman Genel Müdürlüğünün kara ve hava gücü büyümüş, personel sayısı artmış,
mücadele kapasitesi teknolojik altyapı ile güçlendirilerek büyük yatırımlar yapılmıştır (OGM, 2019)
(Tablo 2). Bunun sonucu olarak çıkan yangınlara ilk müdahale süresi önemli oranda düşürülmüş, etkin
bir mücadele stratejisi ile orman yangınlarının büyük bölümü büyümeden söndürülmüştür.
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Tablo 2. Orman Genel Müdürlüğünün 1970’li yıllardan itibaren orman yangınlarıyla mücadelede işçi, ekipekipman bilgileri
Yıl / adet

Arazöz

İşçi Sayısı

Dozer

Greyder

İlk Müdahale Aracı

Kiralık Su Atar Helikopter

1970-1980

25

-

176

111

-

-

1981-1990

66

-

142

112

-

-

1991-1995

161

-

135

103

-

6

1996-2001

580

24.911

135

103

-

14

2003

656

20.374

194

147

-

15

2004

645

20.099

140

129

-

16

2005

645

18.973

142

129

-

17

2006

636

17.768

144

129

-

20

2007

656

17.097

144

129

-

23

2008

936

17.301

146

128

-

13

2009

935

16.883

146

128

147

21

2010

940

16.55

161

128

467

21

2011

973

19.254

165

128

467

21

2012

970

22.424

176

137

466

23

2013

973

22.071

175

138

504

26

2014

976

22710

184

156

504

24

2015

979

22.71

185

177

534

24

2016

979

20.800

185

178

559

24

2017

1010

20.500

189

179

559

24

2018

1010

20.500

189

179

559

24

2.5. Orman Yangınlarının Çıkmasını Önleme Çalışmaları
Orman yangınlarının çıkmasına mâni olmak için halkımız ve OGM personeline verilen eğitim çalışmaları
yıl boyunca devam etmektedir.
2.5.1. Hedef Kitlelere Yönelik Bilinçlendirme Faaliyetleri
Orman yangınlarının çıkmasına mâni olmak için halkımıza verilen eğitim çalışmaları yıl boyunca
devam etmektedir. Bu kapsamda:
•

Özellikle okul çağındaki kitlelere yönelik eğitimlerle, çocuklarımız ve gençlerimizde orman
sevgisi ve çevre bilincinin geliştirilmesi, artırılması ve onlara orman ekosisteminin öğretilmesi
amaçlanmaktadır. Bu kitlelere yönelik yapılan çalışmalar, gelecekte ormanların korunması ve
devamlılığının sağlanması konusunda daha duyarlı bir toplum oluşmasına katkı yapacaktır.
Bu amaçla eğitim sezonunda Orman Bölge Müdürlüklerince, okullarda çeşitli konferanslar
düzenlenmekte, Sincap Çocuk Tiyatrosu kanalı ile tiyatro gösterileri yapılmakta, orman konulu
broşür, afiş ve tanıtım materyalleri öğrencilere dağıtılmaktadır.

•

Çocukları bilgilendirmenin en etkili yollarından biri olan tiyatro oyunlarıyla doğru bilgilerin
çocuklara aktarılmasına çalışılmıştır. Bu amaçla amatör tiyatro gruplarıyla çocuklara, doğa ve
orman sevgisi kazandırmaya yönelik oyunlar sergilenmektedir.
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•

Ülkemizde ormanların içinde ve bitişiğinde 21 bin köy bulunmakta ve buralarda yaklaşık 7 milyon
insan yaşamaktadır. Orman halk ilişkilerinin niteliği ve yoğunluğu, yangınların önlenmesi ve
söndürülmesi çalışmalarının başarılı olmasında önemli bir faktördür. Tarımsal faaliyetlerini orman
içinde ve bitişiğindeki alanlarda sürdüren orman köylüsü, zaman zaman ormanlar üzerinde
olumsuz etkilere de neden olmaktadır. Özellikle yangına neden olan bu tutum ve davranışların
en aza indirilmesi amacıyla orman köylülerimize yönelik Orman Bölge Müdürlüklerince yerinde
bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülmektedir.

•

Orman Köylülerine Yönelik Eğitimler Eylem Planı kapsamındaki bölge müdürlüklerinin son on
yıllık yangın istatistikleri incelenmiş ve orman yangınlarının belirli yörelerde yoğunlaştığı tespit
edilmiştir. Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığınca Özel Yangın Önleme Bölgeleri
olarak belirlenen bu yörelerdeki halkın orman yangınlarına karşı eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve
uyarılmasına yönelik olarak yürütülen “Seyyar Eğitim Ekipleri Vasıtasıyla Halkın Eğitimi” projesine
devam edilmektedir. Bu uygulama ile orman köylülerinin birebir eğitimi sağlanmaktadır.

•

Kitlelere ulaşmada etkin bir rol oynayan yerel radyo, internet yayınları ve televizyonlardan
azami ölçüde yararlanmak amacıyla, izlenme ve takip oranı yüksek saatlerde ormanlarımızı ve
ormancılığımızı anlatan programların düzenlenmesi sağlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün
mesajları özellikle yangına hassas yörelerde bulunan yerel radyo ve televizyonlar vasıtasıyla
kamuoyuna iletilmektedir. Radyo, internet ve televizyonlarda kullanılmak üzere hazırlanan orman
konulu belgesel ve spotların özellikle yerel TV ve radyo kanallarında yangın mevsimi süresince
gösterimi sağlanmaktadır.

•

Askeri birliklerimiz özellikle yangın söndürme çalışmalarında teşkilatımıza büyük destek
sağlamaktadır. Yangında sevk ve idare ile mücadele yöntemi önemli olduğundan, askeri birliklere
söndürme teknikleri, koordinasyon ve can güvenliği ile ilgili konularda eğitim verilmektedir. Yerel
itfaiye teşkilatları da yangın söndürme çalışmalarında önemli bir destek sağlamaktadır. Söz konusu
itfaiye teşkilatlarının şehir yangınları konusunda deneyimleri olmasına karşın orman yangınları
konusunda yeterli tecrübeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle orman yangınları davranış şekilleri,
söndürme teknikleri ve yangın esnasında koordinasyonun sağlanması konularında bilgilendirme
toplantıları düzenlenmektedir.

•

Halkın dikkatini çevrenin önemine çekmek, doğa ve orman kaynaklarına karşı sevgi aşılamak,
doğa turizmi ve sportif amaçlı olarak kentin stresli ortamından insanları uzaklaştırmak amacıyla
“Ormanla Kucaklaşma ve Doğa Yürüyüşleri” organize edilmektedir.

2.5.2. Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimler
Orman yangınlarında başarılı olabilmek, yangın çıkmasına mâni olmak için OGM personeline verilen
hizmet içi eğitim çalışmaları yıl boyunca devam etmektedir. Bu kapsamda:
•

Teknik personelin eğitimi amacıyla: orman yangınlarının çıkmaması yönünde halkın bilinçlendirilmesi,
olası orman yangınları ile mücadele metotları, GPS kullanımı, araç takip sistemleri ve ilk yardım
gibi konulara ağırlık verilmektedir. Eğitimlerde bir önceki yangın sezonundan edinilen tecrübe
ve kaydedilen görüntülerden yararlanılmaktadır. Bu kapsamda, orman yangınlarıyla mücadelede
alınması gerekli önlemlerin değerlendirileceği Orman Yangınlarıyla Mücadele konulu eğitimler
yapılmaktadır. Bu eğitimlere Bölge Müdürlüklerinde görev yapan Bölge Müdür Yardımcıları,
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürleri, Koruma Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, Müdür
Yardımcıları ve İşletme Şefleri katılmaktadır.
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•

Yangın işçilerinin eğitimi amacıyla: dönemler halinde orman yangın işçilerinin özellikle yangın
söndürme teknikleri, ilk yardım ve diğer teknik konularda eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Yine
dönemler halinde arazöz operatörleri “İleri Sürüş Teknikleri” konusunda uygulamalı eğitime tabi
tutulmaktadırlar.

•

Orman yangınları yönünden hassas olan Bölge Müdürlüklerinde orman yangınlarıyla mücadele
faaliyetlerinden sorumlu Bölge Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulan bir ekip vasıtasıyla Bölge
Müdürlüğü mıntıkasındaki tüm İşletme Şefleri, Müdür Yardımcıları ve diğer teknik elemanların
orman yangınları konusunda yerinde işbaşı eğitimleri yapılmaktadır (Şekil 9).

•

Özellikle yangın işçileri, işe alındıkları günden itibaren ilgili Bölge Müdürlüklerince işbaşı eğitimine
tabi tutulmakta her an göreve hazır halde bulundurulmaktadır. Daha önceki yangınlar esnasında
yapılan kayıtlardan da yararlanılarak hazırlanan ders videoları ve eğitici broşürler ile bu eğitimler
desteklenmektedir. Yapılan işbaşı eğitimlerinde işçi eğitim merkezlerinde yangınla mücadele
konusunda eğitim görmüş olan usta işçilerden de yararlanılmaktadır.

•

Orman yangınları ile mücadelede, tim komutanı, cephe amiri, cephe sorumlusu, yangın amiri, kara ve
hava araçları sorumluları ile tedarik işlerini yürüten teknik personelin bilgisayarlı eğitim simülatöründe
eğitim görebilmeleri amacıyla, Antalya’da bulunan Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi
(UOYEM) tesislerinde kullanılmak üzere, Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitim Simülatör (OYMES)
projesinin, Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi (BİTES) bölümü 2014 yılında tamamlanarak kullanılmaya
başlanmıştır. Simülatör bölümü ise 2015 yılının mart ayında tamamlanarak kullanıma sunulmuştur.

Şekil 9. Antalya Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezinde (UOYEM) teknik personele verilen teorik (a,
b) ve uygulamalı (c, d) eğitimler
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Şekil 10. Antalya Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezinde (UOYEM) teknik personele verilen Orman
Yangınlarıyla Mücadele Eğitim Simülatörü (OYMES) eğitimleri (a, b).

2.5.3. Orman Yangınları Mücadele Tesisleri ve Silvikültürel Uygulamalar
Orman Genel Müdürlüğünün çeşitli ormancılık faaliyetlerini yürütmek amacı ile planlanan orman yolu
şebeke ağının uzunluğu 302.000 kilometre olup, bu şebeke ağı uzunluğunun 272.723 kilometrelik
kısmı gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen ağın 173.993 kilometrelik kısmı, orman yangınlarına birinci
derecede hassas işletmelere sahip Bölge Müdürlüklerinde yer almaktadır. Bu yol ağı, orman yangınları
ile mücadelede en temel unsuru oluşturmaktadır. Orman yolları, yangın mevsiminin başlangıcı olan 1
Mayıs’tan önce ulaşıma açık hale getirilmektedir. Bu işlem teşkilatımızın elinde bulunan yeni greyderler
yanında piyasadan ve diğer resmi kurumlardan sağlanacak iş makineleri ile gerçekleştirilmektedir.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı sonu itibarıyla toplam 25.002 kilometre yangın emniyet
yolu yapılmış olup, bunların hizmet verir durumda tutulabilmesi için gerekli olanların bakımları
yangın mevsimi başlamadan önce gerçekleştirilmektedir. “Yangın Emniyet Yolları”nın kenarlarında
yangınların yayılmasını engelleyici görev yapan yangına dayanıklı türlerden meydana gelen şeritler
oluşturulmasına devam edilmektedir. Bu tesislerden rüzgâr perdesi olarak da yararlanıldığından,
budama çalışmaları da aksatılmadan yapılmaktadır.
Tepeye sıçrayan yangınların kontrolünü sağlamak için, yangınların çıkma ve yayılma riskinin yüksek
olduğu işletmelerde 285 sayılı Tebliğ esaslarına uygun olarak “Yangın Emniyet Şeritleri”nin yangın
mevsiminden önce bakımları yapılmaktadır.
Özellikle yangına birinci derece hassas Orman Bölge Müdürlüklerinde blok ibreli genç meşcereler ile
yangına ikinci derecede hassas ancak orman yangını açısından büyük risk oluşturan genç Kızılçam
ve Karaçam meşcerelerinin blok olarak yer aldığı büyük vadilerde koruma bandı ve yangın mücadele
cephesi oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla mevcut olan Yangın Emniyet Yolları ve Yangın
Emniyet Şeritlerinden de faydalanılmaktadır.
Ülke düzeyindeki yangına hassas alanların belirlenmesi ve bu alanlar için uygulanacak planların ve
projelerin tespitine yönelik olarak OGM tarafından çıkarılan 10.02.2010 tarihli ve 6665 sayılı Tamim
ile 01.08.2012 tarihli ve 6859 sayılı Tamim yürürlükten kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. Kısa adı
YARDOP olan “Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi”,
6976 sayılı Tamim kapsamında yapılacak iş ve işlemler ile yangın önleyici tesisler bu Tamim’deki
teknik ve idari esaslara göre yürütülmektedir.

15

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar Grubu Çalışma Belgesi

YARDOP projeleri:
a) Yanan ormanlık sahalarda,
b) Yangına hassas olup dirençli hale getirilecek ormanlık sahalarda ise öncelikle genç (a, ab, b gelişme
çağındaki) meşcerelerde yapılmaktadır.
Bununla beraber proje sahasına isabet eden ve orman yangınları açısından önem arz eden c ve
d gelişme çağındaki meşcerelerde de proje ve uygulama bütünlüğünün sağlanması için çalışma
yapılabilmektedir.
Şekil 11. Ülkemizde gerçekleştirilen YARDOP projeleri (a) Serik, (b) Taşağıl.

2.5.4. Orman Yangınlarına Müdahale
2.5.4.1. Orman Yangınlarına Müdahale Ekipleri
Orman yangınlarına müdahale çalışmalarında uluslararası iş birliği doğrultusunda yeniden yapılanmaya
gidilerek 1 adet ilk müdahale aracı, 3 adet arazöz, 1 adet su tankeri, gerektiğinde 1 yer ekibinden
olmak üzere tim sistemi kurulmuştur (Şekil 12).
Şekil 12. Orman yangınları ile mücadele timi

16

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar Grubu Çalışma Belgesi

Orman yangınları ile mücadele çalışmalarında daha organize yapıya sahip olmak ve ekiplerin birbirine
olan güvenini artırmak, iş birliğini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için özellikle
yangına birinci derece hassas bölgelerden başlamak üzere uzman tim komutanı yetiştirme gayesi ile
10 yıldır çalışmalar sürdürülmektedir.
Hava şartlarının orman yangınları açısından kritik olduğu zamanlarda, 654 adet motosikletli
ekip tarafından devriye görevi yapılmaktadır. Yangına 1. derecede hassas her işletmede, acil
müdahalelerde bulunmak amacıyla, üst düzeyde eğitime cevap verebilecek şekilde en az ikişer özel
ekip oluşturulmuştur. Orman yangınlarının erken tespiti ve erken müdahalesi, yangınların büyümeden
söndürülmesini sağlamaktadır. Ekipler çıkabilecek orman yangınlarına en geç 15 dakika içerisinde
müdahale edecek şekilde konuşlandırılmıştır. Yangın mevsimi dışında (aralık-nisan arasında)
çıkabilecek yangınların söndürülmesi için de mevcut kadrolu personelden Acil Müdahale Timleri
kurulmaktadır. Bu çerçevede mevcut kadrolu şoförlerin tamamına arazöz kullanma, bütün işçi ve
memurlara ise arazözle yangına müdahale yeteneği kazandırılması için çalışmalar devam etmektedir.
2.5.4.2. Orman Yangınlarına Müdahale Araçları
Mevcut durum itibarıyla hâlihazırda orman yangınlarında kullanılmakta olan kara araçlarından ilk
müdahale araçları, arazözler, iş makineleri ve hava araçları ile bu araçların su aldığı doğal ve yapay su
göletleri ve yangın havuzları aşağıda tanıtılmıştır.
a) İlk Müdahale Araçları: Yangına hassas yörelerden başlanmak üzere, yangına kısa sürede ve daha
etkin müdahale etmek amacıyla, üzerinde en az 350 lt su ve 25 lt köpük tankı bulunan arazili ilk
müdahale araçlarıyla desteklenmektedir. Bu amaçla, 2018 yılı sonu itibarıyla öncelikle yangına
1. derece hassas işletmelerde kullanılmak üzere 586 adet ilk müdahale aracı alınmıştır. Bu araçlar
yangına erken müdahale için etkili bir şekilde kullanılmakta, yangın sezonunda başka işlerde
görevlendirilmemektedir.
b) Arazözler: Yangınların söndürülmesinde etkili olan su ve köpüğün, yangınlara uygulamasını
sağlamada büyük yararları görülen arazözlerin verimli kullanımına özel çaba gösterilmektedir. OGM
envanterinde bulunan 1.076 adet arazözden etkin biçimde yararlanılmakta, arazözlerin yangınla
mücadele faaliyetleri dışındaki işler için kullanımına izin verilmemektedir. Orman yangınları ile
mücadelede hayati önemi olan ve çok zor temin edilebilen bu araçların, bilgili ve yetenekli elemanlarca
kullanılması sağlanmakta, personelin verim gücü yapılacak eğitimlerle sürekli geliştirilmektedir.
Orman yangınlarında kullanılan suyun etkisini 8-10 kat arttırdığı bilinen A sınıfı yangın köpüğünün
her yıl ihtiyaç duyulduğu kadar temini sağlanmaktadır.
c) İş Makineleri: Büyüme eğilimi gösteren yangınların kontrol altına alınmasında en önemli araçlardan
birisi de kuşkusuz iş makineleri ve özellikle dozerlerdir. OGM’ye ait 182 adet dozer yaz döneminde orman
yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılmaktadır. Dozerler, haziran-temmuz-ağustos-eylül
aylarında konuşlanma yerlerinde beklemeye alınarak, yangınla ilgili işler dışında çalıştırılmamaktadır.
İşletmelerimizde mevcut 235 adet greyder de öncelikle yangına hassas birimlerin orman yollarıyla,
yangın emniyet yollarının bakımında kullanılmaktadır.
d) Hava Araçları: Orman yangınlarına erken müdahalede ve yangın söndürme çalışmalarını
yönlendirmede çok etkili olan hava araçlarının kullanımına bu yıl da devam edilecektir. 2019 yılında
kiralık 30 adet yangın söndürme helikopteri ve OGM’ye ait 6 adet helikopter orman yangınlarında
görev almaktadır. 2016 yılında kiralık su atar helikopterlere monte edilen kameralar sayesinde orman
yangınları anlık olarak takip edilmiştir. Anlık olarak alınan görüntüler sayesinde yangınlara hızlı ve
etkin müdahale edilmiştir.
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e) Havuz ve Göletler: Muhtemel yangınlarda su ikmali yapmak üzere tesis edilmiş bulunan havuz
ve göletlerin miktarı 2018 yılı sonu itibarıyla 28 Bölge Müdürlüğünde toplam 3.793 adet olup bu
tesislerin miktarları OGM tarafından orman yolları yapım çalışmaları esnasında uygun yerlerdeki
dereciklerin önleri setlenerek, teşkilatımız haricindeki kuruluşlar tarafından da hâlihazırdaki tesislerin
bitişiğindeki uygun yerlerine su ikmal yolları yapmak suretiyle her yıl artırılmaktadır.
3. KAYDEDİLEN GELİŞMELER
3.1. Orman Yangınları Gözetleme, Haberleşme ve Müdahale Organizasyonunda Yeni Gelişmeler
Orman yangınları gözetleme, haberleşme ve müdahale organizasyonunda yeni gelişmeler maddeler
halinde aşağıda verilmiştir:
a) Orman yangınlarının tespiti ve müdahale ekiplerine en kısa sürede bildirilmesi için yangın gözetleme
kuleleri modernize edilmektedir. Bu kapsamda orman yangınlarının uzaktan algılanması ve otomatik
yangın bulma sistemleri olarak 125 gözetleme kulesinde 250 kamera kullanılmaktadır. Ayrıca, insansız
15 adet Gözetleme Kulesi (akıllı kuleler) faaliyete geçmiş ve 25 adet yerli üretim olan Mobil Yangın
Gözetleme Kulesi (insansız ve güneş enerjili) İstanbul ve İzmir OBM’de kullanıma alınmıştır.
b) Sayısal telsiz kullanımına geçilerek yeni teknolojilerin teşkilatımıza kazandırılması sağlanmıştır.
c) Orman Yangınları Yönetim Sistemi geliştirilerek tüm kayıt, takip ve raporlama işlemlerinin web
tabanlı olarak yapılabildiği üstün bir yazılım haline getirilmiştir. Ayrıca, Yangın Yönetim Sistemi,
ORBİS’e (Ormancılık Bilgi Sistemi) entegre edilmiştir.
d) ORBİS (Ormancılık Bilgi Sistemi) projesi kapsamında: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında
daha önce kullanılan program ve sistemlerin, orman yangınları modülüne entegrasyonu başarıyla
tamamlanmıştır. Kişisel koruyucu donanım malzemelerinin bölgelerden talep edilmesinden başlayarak
alımının yapılması ve stok takibine kadar devam eden süreç için yeni bir otomasyon programı
geliştirilmiştir. Personelin eğitimi ile ilgili tüm süreç ORBİS’ten takip edilebilmektedir. Hava araçlarının
görev ve uçuş takipleri ORBİS modülünden yapılabilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Aylık
ve anlık meteorolojik yangın riski haritaları orman yangınları modülüne entegre edilmiştir. Elektronik
ve haberleşme ile ilgili arıza, bakım, stok işlemlerinin ORBİS modülü üzerinden takip edilebilmesine
yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, mekânsal analiz modülü üzerinden orman yangını risk
haritalarının yapımı çalışmalarına devam edilmektedir.
3.2. Orman Yangınlarının Çıkmasını Önleme Çalışmalarında Yeni Gelişmeler
Orman yangınları çıkmasını önleme çalışmalarında yeni gelişmeler, maddeler halinde aşağıda
verilmiştir:
a) Orman yangınları konusunda toplumun her kademesinde etkin iletişim araçları kullanılarak
bilinçlendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Bu kapsamda, çocuklara ve yetişkinlere yönelik kamu spotları
hazırlatılmış ve prime-time’da yayınlatılması sağlanmıştır. Orman yangınlarına hassas alanlarda
bilboardlar için yeni afişler hazırlatılarak, orman yangınları konusuna bilgi ve uyarılara yer verilmiştir.
Ayrıca, yeni seyyar tanıtım tırı yaptırılıp, hazırlatılan 3 boyutlu film ile orman yangınları konusunda
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır.
b) Antalya’da bulunan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinde yerli ve yabancı kursiyerlere, orman
yangınları konusunda teorik ve pratik eğitimler verilmeye devam edilmektedir.
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c) İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı ile izinler verilmeden önce istişareler yapılarak orman yangınları
konusunda izin olurlarına gerekli hükümler konulmakta ve enerji üretim ve dağıtım şirketleri personeline
orman yangınları konusunda eğitimler verilmekte, rüzgâr tribünlerinden uygun görülenlere kamera
taktırılarak ormanlar izlenmektedir.
d) Meteorolojik veriler yıllık, aylık ve günlük olarak değerlendirilmekte, hazırlanan raporlar ile işletme
müdürlüğü kademesine kadar ilgili tüm birimler sürekli ve düzenli olarak uyarılmaktadır. Ayrıca son
20 yıllık yangın istatistikleri dikkate alınarak işletme müdürlükleri yangın hassasiyet sınıflandırması
yeniden değerlendirilmiş ve geçmiş yangınlara yönelik yangın hassasiyet haritası güncellenmiştir.
e) Aylık yangın risk haritaları oluşturulmuş olup her yıl güncellenmektedir. Hem Meteoroloji Genel
Müdürlüğü (MGM) hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile ayrı ayrı hazırlanarak kullanılmaya
başlanan alternatif Meteorolojik Yangın Risk ve Tehlike Tahmin Programları OGM sunucularına
yüklenmiştir. Bu kapsamda geliştirme çalışmaları da devam etmektedir.
f) Değişken ve sabit çevre faktörlerine bağlı olarak çok kriterli Yangın Risk Haritalarının yapımı
ile ilgili olarak ORBİS kapsamında çalışmalara başlanmış olup 2019 yılı sonunda tamamlanması
planlanmaktadır.
3.3. Orman Yangınları Mücadele Tesisleri ve Silvikültürel Uygulamalarda Yeni Gelişmeler
Orman yangınları mücadele tesisleri ve silvikültürel uygulamalarda yapılan yeni gelişmeler maddeler
halinde aşağıda verilmiştir:
a) Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Projesi (YARDOP) ile ilgili tamim
yenilenmiştir. Bu bağlamda, sanat yapısı, üstyapı, helikopter pisti, su kaynakları vb. tesisler de
eklenerek yangın önleyici tesislerin yapımını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır.
b) “Genç Meşcereler Bakım Eylem Planı” kapsamında orman bölge müdürlüklerinde eğitim ve
tatbikatlar yapılmaktadır. Meşcere bakımları ile yanıcı madde miktarı azaltılarak örtü yangının tepe
yangınına dönüşmesini engelleyici tedbirler alınmış ve bu kapsamda faaliyetler devam etmektedir.
c) Yangın Yönetim Planı yapılması ile ilgili seçilen pilot işletmeler için, KTÜ Orman Fakültesi ile iş
birliği yapılarak Yangın Yönetim Planı Taslakları oluşturulmuştur. 2017 yılında, İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğünde bulunan 10 adet İşletme Müdürlüğünün Yangın Yönetim Planı yapılarak uygulamaya
konulmuştur.
d) Yanıcı madde miktarı ve yangın tehlikesinin azaltması için kontrollü yakmalar yapılmaktadır. Bu
konuda yeni çalışmalar da planlanmaktadır.
3.4. Orman Yangınlarına Müdahale Çalışmalarında Yeni Gelişmeler
Orman yangınlarına müdahale çalışmalarında yapılan yeni gelişmeler, maddeler halinde aşağıda
verilmiştir:
a) Orman yangınları ile mücadelede ihtiyaç olarak tespit edilen makine ve teçhizat alımları
tamamlanmıştır. Ayrıca, ekonomik ömrünü tamamlamış, kaza-kırım neticesi pert olmuş araçlarımız
da bütçeye konularak düzenli şekilde yenilenmektedir.
b) İhtiyaç duyulan yerlerde her 4 km’de bir olacak şekilde yangın havuz ve göletleri yapımı
tamamlanmış ve ülke genelinde havuz ve gölet sayısı 3.793’e ulaştırılmıştır.
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c) Kiralık yangın söndürme helikopterlerine kurulan kameralar sayesinde orman yangınları anlık
olarak takip edilmektedir. Bu durum, yangınlara hızlı ve etkin müdahale çalışmalarında önemli katkılar
sağlamaktadır.
d) Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında,
T-70 (Skorsky Black Hawk) helikopterinin sözleşme ve tedarik süreci devam etmektedir.
4. ŞÛRA ÇALIŞMALARI
Şûra çalışma grubu olarak yapılan ilk toplantıda iki alt çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiştir.
Bu grupların çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.
4.1. Orman Yangınlarını Önleme Alt Çalışma Grubu Çalışma Konuları
1- Orman içi ve kenarındaki mesken ve iş yeri ruhsatlandırmalarında yangın güvenliği açısından gerekli
yasal düzenlemelerin oluşturulması.
2- Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan orman yangınlarının önlenmesinde kurumlar arası iş birliği ile
gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanması.
3- Orman-iskân ara kesitindeki alanlar ve enerji nakil hatları, kara yolları ve demir yolu hatları boyunca
önleyici tedbirlerin artırılması.
4- Ulusal Yangın Tehlike Oranları Sisteminin geliştirilmesi.
5- Orman yangınlarında geniş alan gözetleme sistemlerinin araştırılması.
6- Halkın orman yangınları konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi.
4.2. Orman Yangınlarıyla Mücadele Alt Çalışma Grubu Çalışma Konuları
1- Orman yangınlarına müdahalede yüksek teknoloji ve yapay zekâ uygulamalarının araştırılması.
2- Orman yangınlarıyla mücadelede köpüğe alternatif kimyasalların kullanım imkânlarının araştırılması.
3- Gönüllülük sistemi altyapısının geliştirilmesi.
4- Uzmanlık gerektiren kadroların rotasyon dışı bırakılması konusunun değerlendirilmesi.
5- İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği.
6- Orman işçilerinin nitelik ve niceliğinin artırılması.
7- 285 sayılı Tebliğ’in güncellenmesi.
5. GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER İLE FIRSATLAR VE TEHDİTLER
Güçlü Yönler:
•

Ülkenin tüm bölgelerine yayılan, güçlü bir örgüt yapısının olması, yurt geneline yayılmış tüm kara
ve hava araçları ile personelin tek bir kurum tarafından koordinasyon içerisinde yönetilmesi,

•

Orman yangınlarıyla mücadele konusunda kuruma ait eğitim merkezlerinin yüksek teknolojik
altyapıya ve köklü bir tecrübeye sahip olması, yurt dışından gelen teknik personele de yangın
uzmanlık eğitimi veriliyor olması,
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•

İş güvenliği konusunda ciddi bir teknik altyapıya sahip olunması ve orman yangınlarıyla
mücadeleye katılan tüm personelin dünya standartlarında Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD)
ile donatılmış olması,

•

Yangın yönetim merkezlerinde bilgi teknolojileri açısından çok güçlü bir altyapının kurulmuş ve
en üst seviyede kullanılıyor olması.

Zayıf Yönler:
•

Orman yangınları ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden olan arazöz ve yer ekiplerinin, orman
yangın işçilerinin azalması nedeniyle yeterli sayıda oluşturulamaması,

•

Orman yangın işçilerinin yaş ortalamalarının yükselmiş olması nedeniyle fiziksel özelliklerinin
yeterli olmaması,

•

Orman yangınları konusunda uzmanlaşmış teknik personelin rotasyonla başka görev ve yerlere
atanması nedeniyle orman yangınları konusunda kurumsal hafızanın zayıflamış olması,

•

Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından orman yangınları konusunda
Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli çalışmaların yapılamaması,

•

Kamuoyunun orman yangınları konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmaması.

Tehditler:
•

Yangın işçilerinin yaş ortalamasının sürekli olarak yükselmesi ve işçi sayısının sürekli azalmakta
olması,

•

Orman köylerinde genç nüfusun azalmış olması sebebiyle yangına müdahale edecek gönüllü
kalmaması,

•

Köyden kente göçün artarak devam etmesi sebebiyle boşalan köylerde yanıcı madde birikiminin
aşırı şekilde çoğalması,

•

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak orman yangın sayısının ve şiddetinin artması, yangın
sezonunun uzaması, yarı kurak ve kurak alan miktarının yükselmesi, orman yangınlarıyla mücadele
maliyetlerinin artması,

•

Orman içi ve yakınında turistik tesisler ile yazlık türü yerleşimlerin hızla artması ve bu yerleşimlerin
orman yangınları ile ilgili tedbirleri almaları konusunda icbar edici bir mevzuat bulunmaması,

•

Artan enerji ihtiyacı ile birlikte orman içlerine inşa edilen alternatif elektrik üretim tesisleri sayısının
hızla artması,

•

Bağ bahçe temizliği, anız yakma gibi sebeplerle meydana gelen kırsal alan yangınları konusunda
caydırıcı bir düzenleme bulunmaması.
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Fırsatlar:
•

Ormanların izlenmesi ve orman yangın yönetimi konularında yeni teknolojilerin gelişmekte olması,

•

Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülük ve alternatif insan kaynaklarından faydalanılması
konularında yenilikçi yaklaşımlar olması,

•

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında köpük ve reterdanta alternatif olacak yeni ve
çevreci söndürme kimyasalları konusunda araştırmaların devam etmesi,

•

Nüfusumuzun vatanperver, milli-dini hassasiyetlere ve çevre duyarlılığına sahip genç, dinamik
bireylerden oluşması,

•

Ormanların çok yönlü faydalarının ortaya çıkması ve bu durumun toplumun tüm kesimleri
tarafından kabul görmesi.

6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
OGM’nin, Akdeniz ülkeleri içerisinde orman yangınları ile mücadelede erken müdahale açısından
yıllar içerisinde önemli bir yol kat ettiği ve başarılı olduğu görülmektedir. Araç, gereç ve donanım
altyapı kapasitesi bakımından ideal standartlara yaklaşılmıştır.
Tüm dünyayı etkileyen küresel iklim değişimi kaynaklı ekstrem meteorolojik olaylara rağmen, orman
yangınları ile mücadelede iyi sonuçlar alınmaktadır. Ancak, orman yangınlarını önleme çalışmalarının
çeşitlendirilmesi ve bölgesel tedbirler alınması gerektiği açıktır.
Yangınlarla mücadele organizasyonu, fazlasıyla yangına müdahaleye odaklıdır. OGM’nin yıllar içerisinde
artan orman yangınlarıyla mücadele kapasitesi ve yapılan yatırımlarla yangına ilk müdahale süresi 12
dakikaya kadar düşürülebilmiştir. Her yıl çıkan yangın sayısındaki artış devam etse de kullanılan etkin
mücadele teknikleri ile yangın başına düşen alan miktarında azalma görülmektedir. Yangın öncesi
planlamalar, yangınlara karşı hazırlıklı olma ve yangınların önlenmesi çalışmalarında çok önemli bir
yere sahipken, bunun için ayrılan bütçe kısıtlıdır.
Orman-iskân ara kesitinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Toplumun sosyoekonomik yapısındaki
iyileşmelere paralel olarak kırsal kesimde, ormana yakın ya da orman içi arazilerde artan bir şekilde yeni
yerleşim alanları oluşturulmaktadır. Yeni yerleşimciler çoğunlukla yangın bilincine sahip değillerdir. Bu
durum, yangın risk ve tehlikesini artırmaktadır. Bu kapsamda orman-iskân ara kesitindeki alanlar ile
enerji nakil hatları, kara yolları ve demir yolu hatları boyunca önleyici tedbirlerin alınması hususunda
yasal ve idari çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Orman yangınları ile mücadelede mevcut yangın işçilerinin sayısı azalmış ve yaşları ilerlemiştir.
Sürdürülebilir bir mücadele için işçilerin sayıları artırılmalı, çalışma periyodu uzatılmalı ve yaş
ortalaması düşürülmelidir. İhtiyaç halinde bu konudaki eksiklikler hizmet alımı ile giderilebilmelidir.
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Yangın sonrası yeniden ormanlaştırma çalışmalarında biyolojik çeşitliliğin tüm unsurları dikkate
alınmalıdır. Ekolojiyi dikkate almadan, ekonomik ya da başka kaygılarla ekosistemlerin yapısını
değiştirmeye yönelik uygulamalar, uzun dönemde olumsuz sonuçlar oluşturabilmektedir.
Sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri için toplumun farkındalığı ve bilinç düzeyinin artırılması önemli
bir faktördür. Bu sebeple okul öncesi eğitimden başlayıp eğitim hayatının her kademesinde çevre ve
orman konularına daha fazla yer verilmelidir. Medya ve sosyal medya mecraları ile diğer yöntemlerin
daha etkin ve yaygın kullanılması sağlanmalıdır.
Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan teknik personelin bilgi ve tecrübelerinin artırılmasına
yönelik olarak lisansüstü eğitimlerinin teşvik edilmesi ve kurumsal olarak desteklenmesi sağlanmalıdır.
Bununla birlikte orman yangınlarıyla mücadelede bölgesel tecrübeler göz ardı edilmemelidir. Özellikle
orman yangınları konusunda uzmanlaşmış personelin mümkün olduğu kadar benzer yörelerde aynı
uzmanlık alanında görev yapması sağlanmalı, uzmanlık gerektiren kadrolar kesinlikle rotasyon dışı
bırakılmalıdır. Bu konuda ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği yapılmalıdır.
Özellikle tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan orman yangınlarının önlenmesinde kurumlar arası iş
birliği ile gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanması sağlanmalıdır.
Yangına hassas alanlarda bulunan milli parklar ve mevzuat çatışması bulunan diğer korunan alanlarda,
yangın yönetim planlarının yapılması ve uygulanması sağlanmalıdır.
ORBİS ile entegre çalışan bir veri tabanı sistemi ile bir karar destek sistemi olarak Ulusal Yangın
Tehlike Oranları Sistemi, ivedilikle tamamlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.
Orman yangınları için kullanılan erken uyarı sistemlerinin günün şartlarına göre sürekli olarak
geliştirilerek güncel tutulması sağlanmalı, yeni teknolojiler takip edilerek özellikle yerli teknolojilerden
yararlanılması teşvik edilmelidir. Ayrıca orman yangınlarının geniş alan gözetleme sistemleri ile
kayıtlarının tutulması ve yanan alanları kapsayacak şekilde hava halleri verilerinin eş zamanlı olarak
kaydedilmesi sağlanmalıdır. Üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile iş birliği yapılarak yangın yayılış
modelleri geliştirilmelidir.
Orman yangınlarıyla mücadelede alternatif olarak daha etkili, yerli, yeni nesil çevreci kimyasal
çözeltilerle ilgili araştırmalar yapılmalı, araştırma sonuçlarına göre tescili yapılan ürünlerin kullanılması
sağlanmalı ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır.
Orman yangınları ile mücadelede çalıştırılmak üzere, hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda
gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanarak, ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır.
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