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İklim değişikliği tüm Dünya’da ve ülkemizde orman ekosistemleri ve tarım alanları ile 

beraber ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilemektedir. Bu etkinin artarak süreceği 

beklenmektedir. İnsan eliyle ortaya çıkan bu olumsuz değişimin yine insanoğlunun alacağı tedbir 

ve uygulamalarla azaltılması mümkün olacaktır. Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de orman 

ekosistemlerini tehdit eden ve taşıdığı fonksiyonlar itibariyle her geçen gün kıymeti artan, bugün 

ve gelecek nesillerin yaşam sigortası olan orman alanlarındaki kayıpları artıran en temel 

etmenlerden birinin orman yangınları olduğu gerçeği bilinmektedir.  

Orman yangınlarıyla mücadele ve olumsuz etkilerini azaltma konusunda dünyada başarılı 

ve öncü çalışmalar yürüten ülkemizde orman yangınlarının çok boyutlu ve katılımcı bir 

yaklaşımla ele alınması amacıyla, 13-15 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara/Kızılcahamam’da 

Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Mahalli idareler, Kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

sektör ve Basın Yayın organlarından gelen 268 uzman katılımcının iştirakiyle toplanan “İklim 

Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı”; Yangın Öncesi, Yangın Süresince, Yangın 

Sonrası, İletişim ve Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, Teknoloji ve İnovasyon ile Akdeniz 

Ülkeleri Yangın Birliğinin Kurulması gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır. 

Ayrıca; konunun toplumsal hassasiyetlerinin bulunması nedeniyle, kamuoyuna açık olmak üzere 

Orman Genel Müdürlüğü İnternet sitesi aracılığıyla anket ve görüş bildirme platformu üzerinden 

yurt içi ve yurt dışından 22.617 kişi ankete katkıda bulunmuştur. 

Çalıştayda 9 (dokuz) çalışma grubu kurularak yapılan müzakereler ve değerlendirmeler sonucu 

135 karar, 217 eylem önerisi değerlendirilerek karara bağlanmıştır. Bu kapsamda; 

1.Yangın Öncesi Eğitim ve Önleyici Faaliyetler Çalışma Grubu, 35 katılımcı ile müzakerelerini 

yürütmüş ve 14 karar ile 15 eylem önerisi, 

2. Yangın Öncesi Yangına Dayanıklı Ormanların Planlanması, Mevcut Ormanlar ve Korunan 

Alanların Dayanıklı Hale Getirilmesi ve Bakımı Çalışma Grubu, 27 katılımcı ile müzakerelerini 

yürütmüş ve 11 karar, 17 eylem önerisi,  

3. Yangın Öncesi İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Çerçevesinde Mevcut Araç-Gereç ve İnsan 

Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalışma Grubu, 34 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 13 

karar 20, eylem önerisi,  

4.Yangın Süresince Orman Yangını Yönetim Organizasyonu Çalışma Grubu, 41 katılımcı ile 

müzakerelerini yürütmüş ve 24 karar, 20 eylem önerisi,  



5.Yangın Süresince Akut Durumlarda İnsan, Diğer Canlılar, Korunan Alanlar, Meskûn Mahal ve 

Sanayi Tesislerinin Korunması Çalışma Grubu, 28 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 33 

karar 25, eylem önerisi,  

6.Yangın Sonrası Yanan Alanların Yeniden Orman Haline Getirilmesi Çalışma Grubu 33 

katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve14 karar, 32 eylem önerisi,   

7.Orman Yangınlarında İletişim ve Kamuoyunun Doğru Bilgilendirilmesi Çalışma Grubu 25 

katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 10 karar, 33 eylem önerisi, 

8.Orman Yangınları İle Mücadelede Teknolojik Gelişmeler ve İnovatif Yaklaşımlar Çalışma 

Grubu,  29 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 18 karar, 45 eylem önerisi,  

9.Akdeniz Ülkeleri Yangın Birliğinin Kurulması Çalışma Grubu, 16 katılımcı ile müzakerelerini 

yürütmüş ve 3 karar, 10 eylem önerisi getirilmiştir.  

Çalıştay süresince, çalışma gruplarında yangınların ülkemiz ormanlarına verdiği zararı en 

aza indirmek için tecrübe ve bilgi paylaşımı, etkili eğitim, teknolojinin doğru kullanılması, risk 

analizi ve risk azaltma gibi konuların yanı sıra yangınlarda kurumlar ve disiplinler arası işbirliği, 

koordinasyon ve hızlı iletişimin önemine vurgu yapılmıştır. Sürdürülebilir orman yönetimine 

tehdit oluşturan orman yangınlarının önlenmesi, yangın öncesi planlama, yönetim ve 

organizasyonu, mücadele faaliyetlerinde uygulama, araştırma, kolaylaştırıcı tedbirlerin 

belirlenmesi ve yangın sonrası yeniden ormanlaştırma çalışmalarının bilimsel, teknik, sosyal, 

ekonomik ve uluslararası boyutlarını içeren müzakereler yapılmıştır.   

Sonuç olarak, ülkemiz ormancılığının ekosistem bütünlüğü içinde ekonomik, ekolojik ve 

sosyo-kültürel fonksiyonları ile ülkemiz ve dünya insanlığına hizmet edecek şekilde, iklim 

değişikliği sürecinde orman yangınlarının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla önemli karar ve 

eylem önerilerinin belirlendiği bu çalıştayın ülkemiz, milletimiz ve ormancılığımız için hayırlara 

vesile olması dileklerimizle, tüm katılımcıların gayretleri ve emekleri için teşekkürlerimizi 

sunarız. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 

 

 

 


