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13-15 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara/Kızılcahamam’da 268 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. 

Çalıştayımızda 135 karar ve 217 eylem önerisi getirilmiştir. Çalışma gruplarının belirlediği 

kararlar ve eylemler aşağıda listelenmiştir. 

ÇALIŞMA GRUBU 1: YANGIN ÖNCESİ EĞİTİM VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER  

KARAR 1: AFAD Koordinatörlüğünde Belediye itfaiye personeline orman yangını, orman 

yangın personeline de yerleşim alanlarında çıkan yangınlara müdahale için eğitim verilmelidir.    

EYLEM 1.1: AFAD koordinatörlüğünde İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında işbirliği yapılması 

EYLEM 1.2: Standart eğitim modülü geliştirilerek belli periyotlarda eğitim yapılması 

KARAR 2: Üst düzey yangın eğitimi almış teknik elemanlardan eğiticilerin eğitimini yapacak 

yangın eğitim timleri oluşturulmalıdır.  

EYLEM 2.1: Yangına en hassas Orman Bölge Müdürlüklerinden başlamak üzere kurumca 

belirlenecek kişi kadar uzman yangın eğitim timlerinin oluşturulması 

KARAR 3: Gerekli görülen Orman İşletme Müdürlüklerinde İhtiyaç olan yerlerde yangın eğitim 

şeflikleri kurulması sağlanmalıdır. 

EYLEM 3.1: Yangın eğitim şefliğinin kurulması 

KARAR 4: Teknik elemanlara, işçilere ve arazöz operatörlerine verilmekte olan yangın 

eğitimlerinin belirlenen bir standarda kavuşturulması sağlanmalıdır.  

EYLEM 4.1: Genel Müdürlükçe oluşturulan eğitim modülü ile ilgili personele aynı standartta 

belirlenen periyotlarda eğitimin verilmesi       

KARAR 5: AFAD tarafından gönüllülere verilen eğitimin model olarak kullanılması ya da 

AFAD’ın eğitim modülü içerisine orman yangını gönüllü eğitimlerinin eklenmesi sağlanmalıdır.  

EYLEM 5.1: AFAD-OGM işbirliği ile gönüllülere verilen eğitimin AFAD modeline uygun 

olarak yapılması ya da ilgili modele dâhil edilmesi 

KARAR 6: AFAD – OGM işbirliğinde “AFAD Gönüllülük” sisteminin orman yangınının da 

içinde olduğu ortak bir gönüllü çalışması yapılarak kurumların ayrı ayrı olan gönüllü sistemi, tek 

çatı altında toplanmalıdır.  
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EYLEM 6.1: AFAD – OGM arasında yapılacak protokol ile iki kurumun gönüllülerinin tek çatı 

altında toplanması ve gönüllüler arasında farklı eğitim kategorileri oluşturulması 

KARAR 7: Temel afet eğitimi almış STK üyelerinin gönüllü olmaları teşvik edilmelidir.  

EYLEM 7.1: Orman Genel Müdürlüğü ile STK’lar arasında yapılacak işbirlikleri ile üyelerin 

gönüllü olmasının ve eğitim verilmesinin sağlanması  

KARAR 8: Orman köylülerine orman yangınlarıyla ilgili koruyucu ve önleyici tedbirlere yönelik 

eğitimler verilmelidir. 

EYLEM 8.1: Orman İşletme Müdürlükleri sınırları içerisindeki köylerde eğitimlerle ilgili gerekli 

çalışmaların yapılması       

KARAR 9: Yangın işçisi alımında başta orman köylerindeki gönüllüler olmak üzere orman 

yangını gönüllülerine öncelik verilmesi ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.   

EYLEM 9.1: Orman Genel Müdürlüğü işçi personel alım şartları belirlenirken bu durumun 

değerlendirilmesi 

KARAR 10: Milli Eğitim Bakanlığının var olan afetler ile ilgili müfredatına orman yangınlarıyla 

ilgili konuların eklenmesi sağlanmalıdır. 

EYLEM 10.1: Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında görüşmeler 

yapılması 

KARAR 11: Teşkilat dışından orman yangınına katılım sağlayan gönüllü kişilerin temel iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimi alması konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Bu sorumluluk STK’lar ve 

ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmelidir.   

EYLEM 11.1: STK ve kamu kurumlarıyla ilgili gerekli resmi yazışmaların ve mevzuat 

düzenlemesinin yapılması 

KARAR 12: Orman yangınları sırasında yangın mahalline OGM personeli, belediye itfaiyeleri 

ve yangın gönüllüleri haricindeki kişilerin girmemesi için gerekli önlemlerin alınması 

sağlanmalıdır   

EYLEM 12.1: İçişleri Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapılması 

KARAR 13: Ülkemizde gönüllülük sistemi ile ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır.  

EYLEM 13.1: İçişleri Bakanlığı bünyesinde gerekli kanuni düzenlemenin başlatılması  

KARAR 14: Yürürlükte olan “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde 

Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında”ki yönetmeliğin güncellenmesi sağlanmalıdır. 
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EYLEM 14.1: Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların başlatılması 

ÇALIŞMA GRUBU 2: YANGIN ÖNCESİ YANGINA DAYANIKLI ORMANLARIN 

PLANLANMASI, MEVCUT ORMANLAR VE KORUNAN ALANLARIN DAYANIKLI 

HALE GETİRİLMESİ VE BAKIMI 

KARAR 1: İklim Değişikliği Paneli (IPCC) beşinci değerlendirme raporunda “İklim değişikliği 

kesinlikle vardır ve insan kaynaklıdır.” ifadesi kullanılarak, iklim değişikliği senaryoları ortaya 

koyulmuştur. İlgili senaryolar kapsamında türlerin gelecekteki yayılış alanlarının değişimleri 

belirlenmelidir. 

EYLEM 1.1: İklim değişikliği senaryoları dikkate alınarak, öncelikle iklim değişikliğine hassas 

olan ormanlık alanlardan başlamak üzere, orman ekosistemlerinin direncini artırmaya ve 

uyumunu sağlamaya yönelik tedbirlerin alınabilmesi için bilimsel projelerin sayılarının 

artırılması, proje sonuçlarının Orman Amenajman Planlarına entegre edilmesinin sağlanması ve 

yapılan uygulamaların izlenmesi,  

EYLEM 1.2: İklimle ilgili projeksiyonlar altlık olarak kullanılıp, değişen iklim sistemine göre 

ormanların yayılışındaki olası değişimlerin 2099 yılına kadar projeksiyonlar halinde gösterilmesi, 

bunu sağlayacak modeller kurularak ormanların yayılışındaki değişimlerin izlenmesi ve gelecekte 

orman ekosisteminin nasıl şekilleneceğinin senaryolar halinde ortaya koyulması, 

EYLEM 1.3: İklim değişikliği nedeniyle potansiyel yayılış alanlarında ağaç türlerinin 

yaşamlarını sürdürebilmesi için göçlerini kolaylaştıracak aynı türe ait tohum ve fidanların daha 

yüksek alanlara taşınması ve bu şekilde gelecek için hazırlanmış meşcere adacıklarının 

oluşturulması, 

EYLEM 1.4: İklim değişikliği senaryolarına göre türlerin yayılış alanı değişimine ve yangın 

rejimi parametrelerine uygun amenajman planları yapılarak, silvikültürel müdahale 

seçeneklerinin ortaya koyulması, 

KARAR 2: Yangına hassas bölgelerde özellikle genç meşcereler başta olmak üzere orman 

bakımları mutlaka aksatılmadan yapılmalı ve gençleştirme çalışmaları iklim değişikliğine uyumlu 

bir şekilde yürütülmelidir. 

EYLEM 2.1: 298 sayılı “Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları” adlı tebliğin, meşcere 

yapısının yangına dayanıklı hale getirilmesi için gerekli ve yeterli silvikültürel müdahaleleri 

kapsayacak şekilde düzenlenmesi, 

KARAR 3: Şehir içinde yaşayan insanların artan rekreatif ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerleşim 

yerleri çevresinde mesire yerleri gibi kontrollü kullanım alanları arttırılmalıdır.  
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EYLEM 3.1: Ormanların yoğun olduğu ve yangına hassas bölgelerde orman içerisinde ve 

kenarında rekreasyon ihtiyaçları nedeni ile vatandaşların orman alanlarını düzensiz kullanması 

sonucu yangın risklerinin arttığı görülmüştür. Bu tür ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yeterli 

sayı ve kapasitede piknik mesire yerleri düzenlenmesi ve bu alanların vatandaşın hizmetine 

bedelsiz sunulması, 

KARAR 4: Yangın tehlikesi “ÇOK YÜKSEK (ÇY) ve YÜKSEK (Y)” olarak değerlendirilen 

alanlarda gerekli tedbirler alınmalıdır. 

EYLEM 4.1: İlgili mevzuatta yangına hassas alanlarda bakım ve budama tekniği ile ilgili 

düzenlemelerin yapılması, 

EYLEM 4.2: Ziraat-Orman, İskan-Orman arakesitlerinde yanıcı madde azaltma çalışmaları 

gerçekleştirilmesi, tampon bölgelerin oluşturulması, yangın risk ve tehlikesinin yüksek olduğu 

yolların her iki kenarında meşcere ortalama üst boyuna uygun genişlikte alanların boşaltılması, 

20-50 metrelik tampon zonların belirlenmesi, yangın tehlikesini azaltmaya yönelik olarak bu 

zonlarda yanıcı maddenin kontrollü biçimde azaltılması ve yanıcı maddenin yatay ve dikey 

sürekliliğinin kırılması amacıyla ara-alt tabaka ile diri örtünün mutlak surette temizlenmesi, 

meşcerenin gelişim çağına uygun bakım ve budama işlemlerinin birlikte gerçekleştirilmesi, 

KARAR 5: Yangın tehlikesi “DÜŞÜK (D)” olarak değerlendirilen alanlarda (Toros Sediri, Toros 

Göknarı ve Karaçamın oluşturduğu saf ve karışık meşcereler ile Saçlı meşenin de bulunduğu 

karışık meşcerelerin hakim olduğu, özellikle Karaçamın bulunmadığı alanlar) gerekli tedbirler 

alınmalıdır.  

EYLEM 5.1: Ziraat-Orman, İskan-Orman arakesitlerinde ve orman içlerinde yanıcı maddenin 

azaltılması, yol kenarı ve yerleşim alanı etrafında tampon bölge oluşturulması, meşcere gelişim 

çağına uygun silvikültürel müdahalelerin yapılması, öngörülen silvikültürel müdahalelerin aynı 

zamanda yıllık programlara konulması, 

KARAR 6: Yangın Yönetim Planlarının mevzuatı ve kriterleri belirlenerek ülke bazında tüm 

işletmelerde yapılmalı ve bu planlarda öngörülen tedbirler orman amenajman planlarına entegre 

edilmelidir.  

EYLEM 6.1: Üniversiteler ve araştırma kurumları ile ortak çalışmalar yapılarak plan formatının 

belirlenmesi ve ülke bazında yaygınlaştırılması, 

EYLEM 6.2: Yangın Yönetim Planlarının hazırlanmasında, orman yangınlarının ortaya koyduğu 

yangın rejimi (büyüklüğü, sıklığı, şiddeti, mevsimi ve yanma derinliği) ve yangın davranışı 

(yayılma oranı, şiddeti ve yanıcı madde tüketimi) parametrelerinin dikkate alınması ve bunların 

ilgili mevzuat ve kriterlerle desteklenmesi, böylece elde edilen yangın yönetim planlarının orman 

amenajman planlarına entegre edilmesi ve ülke bazında tüm işletmelerde uygulanması, 
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KARAR 7: Orman içi ve bitişiğinden geçen yolların her iki kenarında yanıcı madde miktarı 

azaltılmalıdır.  

EYLEM 7.1: Yangının yayılmasına neden olacak yüksek risk taşıyan yolların kazı ve dolgu 

şevlerindeki ağaçların tıraşlama yapılarak kesilmesi ve bu noktalardan itibaren her iki kenarında 

50-60 metre mesafede ara ve alt tabakanın temizlenmesi ve bakım müdahaleleri ile yanıcı 

maddenin azaltılması, böylece bu yolların, yangınların diğer tarafa sirayetini engelleyerek 

“Yangın Durdurma ve Mücadele Zonu” olarak güvenli bir şekilde kullanılabilmesi, 

KARAR 8: Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturan su 

kaynaklarının (yangın sırasında söndürme için kullanılan yerler) ve ilk müdahale ekiplerinin 

konuşlanma yerleri artırılmalıdır. 

EYLEM 8.1: Özellikle yangına hassasiyetinin arttığı zamanlarda ilk müdahale ekipleri için 

geçici konuşlanma yerlerinin tespit edilmesi ve su toplama çukuru ve havuzların sayısının 

arttırılması, 

KARAR 9: Orman Genel Müdürlüğü’nün yönetim yetkisi dışında kalan ve başka kurumlarca 

yönetilen korunan alan statüsündeki sahaların yanıcı madde yükünün çok fazla olması ve yangına 

ulaşım için gerekli olan tesislerin yetersiz kalması nedeniyle, orman yangını riskini ve tehlikesini 

azaltıcı önlemler alınmalıdır.  

EYLEM 9.1: Bu alanların kaynak değerlerini etkilemeyecek şekilde bakımlarının planlamalar 

dahilinde acilen yapılması, aynı zamanda korunan alanlar içerisinde, tampon bölgelerden 

başlamak üzere alanın koruma statüsüne ters düşmeden, planlı olarak ulaşım yolları ve su 

toplama çukuru gibi yangın ile mücadele tesislerinin mümkün olduğunca yapılması ve bu 

tesislerin korunan alanın yönetim planlarına dahil edilmesi, 

KARAR 10: Orman alanları ile yerleşim yerleri ve tarım alanları arasında yangına dirençli türler 

ile tampon bölgeler oluşturulmalıdır. 

EYLEM 10.1: Yerleşim yerleri ve tarım arazileri ile orman arasında 50-100 metrelik tampon zon 

tesis edilmesi, bu alanda bölgeye uygun yangına dayanıklı türler ile yeşil kuşak oluşturulması, 

EYLEM 10.2: Orman içi ve kenarındaki mesken ve iş yeri ruhsatlandırılmalarında orman yangın 

güvenliği açısından gerekli düzenlemelerin yapılması, 

KARAR 11: Orman içi doğal açıklıklar korunmalıdır. 

EYLEM 11.1: Bu alanların özel veya planlı ağaçlandırmaya konu edilmemesi, 

 

 



T.C 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE ORMAN YANGINLARI ÇALIŞTAY RAPORU 

 

ÇALIŞMA GRUBU 3: YANGIN ÖNCESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA 

ÇERÇEVESİNDE MEVCUT ARAÇ-GEREÇ VE İNSAN KAYNAKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

KARAR 1: İklim değişikliğinin orman yangınları üzerindeki etkileri gözetilerek yangın 

organizasyonunda görev alan personel sayıları ve nitelikleri belirlenmelidir. 

EYLEM 1.1: Orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılan arazözlerden 7, su ikmal 

araçlarından en az 3 olmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısının standardının oluşturulmalı, 

personel eksikliği giderilmeli. 

EYLEM 1.2: Yangın hareket merkezlerinde, elektronik haberleşme birimlerinde, yangın 

gözetleme kulelerinde ve ilk müdahale ekiplerinde(yer ekipleri) yeterli personel bulundurulmalı. 

KARAR 2: Yangına müdahale süresi kısaltılmalıdır. Orman yangınları ilk 10 dakikanın altında 

büyük enerji oluşturmaz. Yangına birinci derecede öncelikli yerleri bu hedefe ulaştırmak, büyük 

bir başarı olacaktır. 

EYLEM 2.1: Yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresini 10 dakikaya 

indirmek için; mevcut araçlara ilaveten 750 arazöz,  su tankerine ve ekibe ihtiyaç vardır. Söz 

konusu ekipmanlar öncelikle yangına birinci derecede hassas bölgelere tahsis edilmeli ve köylere 

su atma özelliği olan tanker dağıtılmalı. 

EYLEM 2.2: Kazalar ve ekonomik ömrü dolması nedeni ile her yıl 100 adet arazöz ve su tankeri 

ve 100 adet ilk müdahale aracı alımı yapılmalıdır. 

KARAR 3: Orman yangınları söndürme organizasyonu içinde yer alan ve ülkemiz arazi şartları 

için genelde uygun hava aracı olarak belirlenen su alma kapasitesi yüksek helikopter öncelikle 

yerli ve milli olması hedefi ile OGM’nin kendi hava filosunu kurmalı.  

EYLEM 3.1: Ülkemizde büyük orman yangınlarında kullanılacak olan uçaklar seçilirken 

ülkemiz coğrafi şartları dikkate alınarak seçim yapılmalı. 

EYLEM 3.2: Ülkemizde orman yangınlarda orman mühendisleri hangi tip hava araçlarının 

gerektiğine (özellikleri, tipi, modeli, sayısı, konuşlanma yeri ve kullanım esasları konusunda vs) 

yeterli deneyime, bilgi birikimine kurumsal hafıza ve kapasite sahiptir orman mühendislerinin 

görüşü alınması. 

EYLEM 3.3: Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla orman yangınlarında kullanılmak üzere 

temin edilecek olan 20 adet sivil versiyonu S-70 Skorsky (FireHawk) helikopter, projesinden 

kesinlikle vazgeçilmemeli.  
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EYLEM 3.4: Yerli pilotlarımızın özverili çalışmaları da düşünüldüğünden orman yangını için 

kullanılacak olana hava araçlarında yerli pilot istihdamına öncelik verilmeli. 

EYLEM 3.5: Askeri amaçlı kullanılan hava araçları için gerekli yangın teçhizatı sağlanarak 

büyük orman yangınlarında görev alması sağlanmalı.   

KARAR 4: Mevcut orman yangını organizasyonu yapısının yangın söndürme kapasitesini 

artıracak şekilde revize edilmelidir. 

EYLEM 4.1: Ülkemizde orman yangınlarına birinci derecede hassas işletme müdürlüklerine 

atanacak teknik elemanlar orman yangınları ile mücadele konusunda özel olarak seçilmeli. 

 

EYLEM 4.2: Öncelikle uzmanlığın faydaları ilgili farkındalık oluşturulmalı ve yeterli uzman 

kadrosu oluşturulmalı. 

EYLEM 4.3: Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin orman yangınları ile mücadelede başarıyı 

artıracak şekilde görev alan personel için tekrar gözden geçirilmesi, 

EYLEM 4.4: Yangına hassas bölge müdürlüklerinde Şube Müdürü altında iki yangın 

başmühendisi istihdam edilmesi, diğer bölge müdürlüklerinde bir adet başmühendis istihdam 

edilmesi, 

EYLEM 4.5: Orman bölge müdürlüğünde görevli olan üzerinde şube müdürlüğü kadrosu olan ve 

atıl durumdaki şube müdürlerinin lojistik şube müdürü olarak görevlendirilmesi ve yıl boyu bu 

çalışmaları yürütmesi yangın için belirlenen gerekli olan ihtiyaçları temini ve yangın esnasında 

görev alması, 

KARAR 5: Havacılık Dairesi Başkanlığı kurulmalıdır.  

KARAR 6: Orman Yangın Eğitim Merkezi sayısı artırılmalı ve “Uluslararası Yangın Eğitim 

Merkezinin” altyapısı güçlendirilmelidir. 

EYLEM 6.1: Orman Yangınları Eğitim Merkezinde ihtiyaç duyulan personel ihtiyacının 

karşılanması, 

EYLEM 6.2: Yangın gönüllüleri ve işçileri eğitmek üzere daha önceki yıllarda işçi eğitim 

merkezi olarak kullanılan Düzlerçamı’nda atıl bulunan eğitim merkezinde gerekli tadilat, 

donanımların ve düzenlemelerin yapılarak aktif hale getirilmelidir. 

KARAR 7: İl Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararlarının etkinliği artırılmalıdır. 



T.C 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE ORMAN YANGINLARI ÇALIŞTAY RAPORU 

EYLEM 7.1: Büyük orman yangınları sonucu illerde STK dahil tüm taraflar ile yapılacak 

çalışma toplantıları ile yaşanmış tüm olumlu ve olumsuz tecrübelerin gözden geçirilerek OGM 

yazılı olarak iletilmesi yoluyla geleceğe ışık tutmasının sağlanması, 

EYLEM 7.2: İl Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’na STK’ların katılımının sağlanması 

için gerekli düzenlemeler yapılması. 

KARAR 8: Büyük Orman Yangınları Eylem Planının Hazırlanması sağlanmalıdır. 

EYLEM 8.1: Risk değerlendirmesi yapılarak büyük orman yangınları ile ilgili acil eylemleri 

belirleyecek bir çalışma yapılmalı ve acil eylem planı hazırlığında AFAD koordinasyonu ile 

Avrupa Birligi ile yurutulmekte olan IPA Fires and Flood (IPA Yangın ve Sel) projesi 

kapsamında Avrupa ülkelerinin deneyimlerinden faydalanılmalı. 

EYLEM 8.2: Avrupa Birligi Katilim Oncesi Mali isbirligi desteginin saglanmasi icin Tarım ve 

Orman Bakanlığı,İç İşleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanligi, AB Başkanligi ile beraber gerekli 

calisma yürütülmeli ve 2024 yılına kadar tamamlanmalı.    

KARAR 9: Orman sınırlarına yakın yerlerde yapı izni konusunda yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

KARAR 10: Büyük Orman Yangınlarının doğal olmayan bir afet olduğu yasalarla 

belirlenmelidir. 

KARAR 11: Kamu kurumu ve belediyelerin yangının çıkış yerine göre (Orman, ziraat, yerleşim 

vb.) yasal olarak görev sınırları belirlenmelidir. 

KARAR 12: Küresel ısınma ve iklim değişikliği çerçevesinde Büyük Orman Yangınları yeniden 

tanımlanmalıdır.  

KARAR 13: Büyük orman yangınlarında kara aracı transferleri yapılırken; yakınlığı dikkate 

alınarak birinci derece yangına hassas bölgeler yerine hava koşulları da dikkate alınarak 2. ve 3. 

derece yangına hassas bölgelerden kara araçlarının transferi yapılmalıdır. 
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ÇALIŞMA GRUBU 4: YANGIN SÜRESİNCE ORMAN YANGINI YÖNETİM 

ORGANİZASYONU            

KARAR 1: Orman yangınlarında yangın amiri orman teşkilatından yetkili ya da yetkilendirilen 

bir kişi olmalıdır. Yangın esnasında kara araçlarının sevk ve idaresi yangın amirine verilmelidir. 

EYLEM 1.1: Yangın amiri görev ve yetkileri yeniden tanımlanmalıdır.   

KARAR 2: Yardım için gönderilecek kara araçlarının organizasyonunda merkezi bir 

birim/otorite kurulmalıdır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek yardım için bu merkez 

tarafından envanteri oluşturularak ihtiyaca göre yönlendirilmeli ve yönetilmelidir.    

KARAR 3: Son zamanlarda kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara belediye itfaiyeleri araç 

özelliklerinden dolayı yeterince ekip gönderilememekte, orman idaresine ait arazözler talep 

edilmektedir. Büyükşehir yasasından sonra belediyelerin itfaiye yapılanmasının teşkilatımızda 

olduğu gibi merkezi bir sistem ile yönetilmesi ve kırsal alan yangınlarına itfaiye teşkilatının etkin 

bir biçimde katılması sağlanmalıdır.   

KARAR 4: Orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir işçi açığımız bulunmaktadır. Norm 

kadroya uygun sayıda yangın işçisi alınmalıdır. Vardiyalı sisteme geçilmelidir. 

KARAR 5: Büyük yangınlarda Vali, Milletvekili, Belediye Başkanı ve Basın mensuplarının 

yangın ile ilgili bilgilendirmelerinin yapıldığı, yangın yönetim sisteminin bulunduğu bir Yangın 

Bilgilendirme Merkezi oluşturulmalıdır. Kamuoyu ve ilgili birimlerin düzenli aralıklarla 

bilgilendirilmesi sadece bu merkezden yapılmalıdır.  

KARAR 6: Yangına gönderilen Tim yapısı içinde Orman Muhafaza Memuru bulunmalı, 

mücadele çalışmalarına aktif katılım sağlamalıdır. Tim yapısı yangın yerinde de bozulmamalıdır. 

Hortum çekilen her hat ucunda söndürmeden soğutma safhasına kadar mutlaka teknik personel 

bulunmalıdır. Hiçbir ekip ve teknik personel görev yerini izinsiz terk etmemelidir.  

KARAR 7: Yangına hassas bölgelerde imkânlar ölçüsünde daha güçlü iş makinalarının alınması 

uygun olacaktır. 

KARAR 8:  Büyüme eğiliminde ve büyük yangınlarda Karşı Ateş yöntemi vazgeçilmez bir 

mücadele tekniğidir. Her Bölge Müdürlüğünde karşı ateş uzmanı yetiştirilmeli ve 

bulundurulmalıdır. Personel politikaları gözden geçirilmelidir. 

KARAR 9: Büyük orman yangınları söndürme çalışmalarının ilerleme, gelişme safhalarında 

düzenli aralıklarla görüntü ve yazışmalar kayıt altına alınmalı ve arşive edilmelidir.  

KARAR 10: Yangına katılan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kaynak envanteri (araçlar ve 

kapasitesi / özellikleri vb.) oluşturularak yangın esnasında yetkililere bilgi sunması açısından bir 

program geliştirilmelidir. 
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KARAR 11: Diğer kamu kurum kuruluşlarından yardıma gelen araçların ve bu araçlarda bulunan 

personellerin ihtiyaçları il/ilçe kriz merkezinden organize edilmelidir. 

EYLEM 11.1: Mücadeleye katılacak diğer kurum ve kuruluşlara ait arazöz, su ikmal aracı ve iş 

makinaları, cephelerde tim amirine tabii olarak çalıştırılmalıdır. Dozerlerin yangına girişleri 

yapılırken imkânlar dâhilinde seyyar araç takip sistemi ve halk bandı telsiz verilerek sisteme 

dâhil edilmeli ya da OGM dozerleri ile birlikte çalıştırılmalıdır. AFAD, UMKE, Ambulans ve 

kolluk birimleri de Toplanma Merkezlerinde bulunarak buradan alacakları direktifler 

doğrultusunda görev yapmalıdırlar.  

EYLEM 11.2: Yangın alanında telefon görüşmelerinin kesintisiz yapılabilmesi için ihtiyaç 

halinde tüm GSM operatörlerinin yetkilileri ile temasa geçilerek yeteri kadar seyyar verici 

istasyonu kurdurulmalıdır. Gelişen teknolojilerden faydalanılarak GSM hatlarından yararlanan 

pratik telsiz sistemleri geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.  

KARAR 12: Orman yangınlarında STK, orman köylüsü / halk ve gönüllü personel (eğitimli) 

organizasyonu sınıflandırılarak daha etkin yapılmalıdır. 

EYLEM 12.1: Söz konusu organizasyon için kurulacak kriz masasında, OGM yetkilileriyle 

yapılacak işbirliği içinde ihtiyaca göre yönlendirme yapılmalı. 

EYLEM 12.2: Orman köylülerinden mihmandar olarak faydalanılmalı; gönüllüler, orman 

personeli nezaretinde sevk ve idare edilmeli, tercihen soğutma çalışmalarında görevlendirilmeli. 

EYLEM 12.3: Gönüllülerle ilgili mevzuat yeniden gözden geçirilmeli. 

KARAR 13: Kara araçlarının yangın alanına intikallerinde yaşanan problemler ortadan 

kaldırılmalıdır. 

EYLEM 13.1: İlgili kurumlarla (Jandarma, polis vb.) işbirliği yapılarak yangın güzergâhında 

kara araçlarının geçişini engelleyecek hususlar ortadan kaldırılmalı. 

EYLEM 13.2: İlgili kurumlarla (Jandarma, polis vb.) işbirliği yapılarak yangın alanına görevli 

personel dışında kimsenin sokulmaması sağlanmalı. 

KARAR 14: Büyük orman yangınları organizasyon yapılanması yeniden düzenlenmelidir. 

Yapılan düzenlemede işbirliği yapılacak kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları 

açıkça belirtilmeli.  

EYLEM 14.1: Mevzuat düzenlemesi yapılmalı.           

KARAR 15: Yangınların söndürülmesinde kullanılmak üzere gece hizmet edecek hava araçları 

tedariki sağlanmalıdır. Bu hava araçlarında doğaya uyumlu kimyasal (reterdant, köpük vb.) 

kullanılması sağlanmalıdır.  
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KARAR 16: Hava araçlarının yıllık planlamasına esas olarak Bölge Müdürlüklerinden oluşan 

gruplar belirlenmeli, her grup içerisinde kademeli olarak konuşlandırılmalı, gruplar arası 

kaydırma usul ve yetkileri ile tüm bu usuller bir algoritma olarak önceden belirlenmelidir.  

EYLEM 16.1: Yangına riskli bölge müdürlüklerimizin 5 ana grupta değerlendirilmesi 

 Grup: Adana OBM, Maraş OBM, Mersin OBM 

 Grup: Antalya OBM, Isparta OBM 

 Grup: Muğla OBM, Denizli OBM 

 Grup: İzmir OBM, Balıkesir OBM, Çanakkale OBM 

 Grup (Diğer): Ankara OBM, Bursa OBM, Eskişehir OBM, Kastamonu OBM, Zonguldak 

OBM, İstanbul OBM 

EYLEM 16.2: Bu gruplarda bir sorumlu uzman (Ankara Yangın Yönetim Merkezinden)  

kaydırmalara karar verebilmek için bu organizasyonda yer almalı. 

KARAR 17: Hava aracı konuş yerleri Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek standartlara 

göre yeniden değerlendirilmeli,  tesisler ve yer hizmetleri (yakıt, su vb.) bu standartlara göre 

geliştirilmelidir. 

EYLEM 17.1: Konuş yerleri altyapısı Genel Müdürlüğümüzce kurulmalı, yakıt hizmetinin 

iyileştirmesine yönelik olarak yeni teknoloji, yer altı yakıt tanklarının kurulması hususları 

değerlendirilmeli.  

EYLEM 17.2: Hava alanlarında Genel Müdürlüğümüze ait apronlar oluşturulmalı, bu apronlarda 

su ve yakıt, internet ve iaşe hizmetlerinin nasıl sağlanacağı hususları değerlendirmeli. 

KARAR 18: Büyük yangınlarda kullanılabilmesi maksadıyla her grupta siklet merkezinde 

seçilecek en az iki konuş bölgesi 8-10 helikopter inebilecek ve hizmet verebilecek altyapı 

standartlarına getirilmelidir. 

EYLEM 18.1: Belirlenen bu iniş yerlerine 8-10 helikopterin inebileceği büyüklükte beton 

paneller inşa edilmeli ve gerektiğinde 10 helikoptere hizmet sağlayacak yakıtın nasıl temin 

edileceği hususu değerlendirilmeli. 

KARAR 19: Büyük yangınlarda hava araçlarının havadan sevk ve idare usulleri yeniden 

değerlendirilmeli, daha etkin ve verimli kullanımını sağlayacak yeni yöntemler geliştirilmeli, 

yerden yönetilmesine olanak sağlayacak dağlık bölgelerde kesintisiz çalışabilen hava araçları 

takip sistemi geliştirilmelidir.  Karar destek sistemlerinde yapay zekânın kullanılması hususu 

değerlendirilmelidir. Hava araçlarının su atışları nitelik ve nicelik olarak ölçen teknolojiler 

geliştirilerek performans değerlendirmeleri yapılmalıdır. 
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EYLEM 19.1: Yangın yönetim helikopteri ile havadan yönetilebilecek hava aracı sayısı 

belirlenmeli, bunu aşan durumlarda yangın sektörlere ayrılmalı, her sektör bir yangın amiri 

tarafından havadan yönetilmeli, bu mümkün olmazsa tüm sektörler yerde kurulan yönetim 

merkezinden sevk ve idare edilmelidir. Yangın amirinin yönetimde olduğu durumlarda hava 

araçlarına koordinat tek merkezden verilmeli. 

KARAR 20: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hava araçları ile dış destek hava araçlarının 

operasyona dâhil olacağı yangın seviyeleri ve koordinasyon usulleri açıkça belirlenmelidir.  

EYLEM 20.1: MSB, Dış İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 

DHMİ ve AFAD ile koordinasyon çalışmalarına başlanılmalı. 

KARAR 21:  Yer birlikleri kara planlarının, hava unsurlarıyla paylaşılmasını sağlayacak 

yöntemler ve koordinasyon usulleri geliştirilmeli, hava araçlarına verilecek koordinatlar için 

hedef koordinat tespiti ve bu koordinatların hava araçlarına anlık aktarılmasını sağlayacak 

teknoloji çalışmaları yapılmalıdır. 

KARAR 22: Bölge müdürlüklerinde yangın kriminolojisiyle ilgili olarak eğitimler verilerek 

teknik bir ekip oluşturulmalı, yangına neden olan hususlar belirlenmelidir. 

EYLEM 22.1: Söz konusu eğitimler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ile işbirliği 

yapılmalı. 

EYLEM 22.2: Yangına ilk müdahale ekiplerinin yangının çıkış noktasını güvenlik altına alarak 

yangının çıktığı alan muhafaza edilmeli. 

KARAR 23: Yangınlar büyüme ve gelişme (davranış) potansiyellerine göre sınıflandırılarak 

stratejiler belirlenmeli/geliştirilmeli; AKUT durumuna geçecek yangınlarda karar destek 

sistemleri yardımıyla gerekli önlemler alınmalıdır. 

KARAR 24: Büyük orman yangınları için yangın sezonu öncesi yangın organizasyonu 

tatbikatları yapılmalıdır. 

EYLEM 24.1: Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak bir organizasyon olmalı. 
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ÇALIŞMA GRUBU 5: YANGIN SÜRESİNCE AKUT DURUMLARDA İNSAN, DİĞER 

CANLILAR, KORUNAN ALANLAR, MESKÛN MAHAL VE SANAYİ TESİSLERİNİN 

KORUNMASI 

KARAR 1: Yangın amirinin talimatıyla kolluk kuvvetlerince tehlike altında bulunan yerleşim 

yerlerindeki sivil halk ve evcil hayvanlar tahliye edilmelidir.    

EYLEM 1.1: Mülki idare,  kolluk kuvvetleri ve STK’lar ile işbirliği yapılması. 

KARAR 2:  Orman gönüllüleri ve yangın eğitimi olan akredite olmuş sivil toplum kuruluşları 

haricinde sivil vatandaşlar yangın mahalline alınmamalıdır. 

EYLEM 2.1: Yangınla mücadelede ekiplere destek olmak isteyen vatandaşların başvurularının 

kayıt altına alınmasına yönelik sistemin kurulması. 

KARAR 3: Yangın esnasında yangınla mücadele eden personele acil durumlarda yerini 

belirleyecek ürün ve ekipman temini yapılmalıdır. 

EYLEM 3.1: Yangınla mücadele eden personele acil durumlarda lokasyon belirlenmesinde 

faydası olan renkli sis vb. malzemelerin temin edilmesi, 

EYLEM 3.2: Lokasyonu belirleyen ve acil durumlarda ilgililere iletebilecek cihaz ve yazılımın 

temin edilmesi.   

KARAR 4: Kurulan afet koordinasyon kriz merkezinde Orman teşkilatından uzman 

bulundurulmalıdır. 

KARAR 5: Orman yangınlarında il afet ve acil durum ilgileri toplantıya çağırılıp Orman Bölge 

Müdürlüğünün talepleri yönetim merkezi üzerinden yürütülmelidir. 

EYLEM 5.1: Koordineli hareket için iletişimin sağlanması. 

KARAR 6: Yangınla Mücadelede koordinasyon ve lojistikte görev yapacak diğer kurum kuruluş 

personeli ile yangın süresince iletişim kesilmemelidir. 

EYLEM 6.1: Diğer kurum ve kuruluşlara ait araç ve personelin takibi ve iletişimi için 

kurumumuzun araç takip sisteminde görülebilecek cihaz ve teknolojinin temin edilmesi. 

KARAR 7: Orman yangın ihbarı alınır alınmaz idari ve adli mercilere ivedi olarak bilgi 

verilmelidir.    

KARAR 8: Büyüyen ve afet haline dönüşme ihtimali olan yangınlarla mücadelede kendilerini 

orman yangınları konusunda (teorik ve uygulamalı olarak ) yetiştirmiş,  tecrübeli orman yangın 

uzmanlarından faydalanılmalıdır. 
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EYLEM 8.1: Önceden tespit edilen ve bu özellikleri taşıyan uzmanların ihtiyaç duyulan yangın 

mahalline sevk edilmesi. 

KARAR 9: Büyüme temayülündeki yangın mahallinde kesintisiz sağlık ekibi bulundurulmalıdır. 

EYLEM 9.1: Yangında sakatlanan yaralanan vb. kişilere  sağlık hizmeti sunulması. 

KARAR 10: Yangın sırasında lojistik destek (su, iaşe vb.) konularla ilgili olarak çevre illerden ve 

kuruluşlardan gelen malzemeler bir noktada depolanarak oradan dağıtılmalıdır. 

KARAR 11: Orman yangını riski altında olan yerleşim yeri ve tesislerin korunması faaliyetleri 

Valilik tarafından tespit edilen kuruluşlarca yapılmalıdır.  

KARAR 12: Büyüyen ve afete dönüşen yangınlarda geceleri mutlak surette İHA’ ların kullanımı 

sağlanmalıdır.  

EYLEM 12.1: Yangınla mücadelede sürekliliğin ve yangın seyrinin takip edilmesi. 

EYLEM 12.2: İhtiyaç duyulması halinde diğer kurumlardaki İHA’ların Orman Yangınlarıyla 

mücadele amacıyla kullanılması sağlanmalı. 

KARAR 13:  Afete dönüşen Yangınlarla mücadele eden OGM personelinin iş kanuna uygun 

olarak vardiya sistemine geçirilmesi sağlanmalıdır.  

EYLEM 13.1: Vardiyalı sisteme geçilebilecek sayıda işci alımına gidilmesi. 

EYLEM 13.2: Vardiya sisteminde çalışan işçilerin dinlenme şartlarını oluşturacak geçici tesis, 

araç ve donanımın kurulması,   

KARAR 14:  AFAD ile birlikte ihtiyaç duyulan ekipman, personel, araç ve gerecin yangın 

bölgesine intikalinin sağlanmasında iş birliği kurulmalıdır. 

KARAR 15: Yangında çalışan tüm personelin yangın kişisel koruyucu donanım malzemelerinin 

yangın esnasında kullanımı sağlanmalıdır. 

EYLEM 15.1: Denetimlerin yangın esnasında teknik personeller tarafından yapılması.  

EYLEM 15.2: Yangın esnasında kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanmayanlar hakkında 

idari ve disiplin işlemlerinin başlatılması. 

KARAR 16: Yangın mahallinde standardı belirlenmiş kumanyalar eksiksiz ve aksaklığa meydan 

verilmeden dağıtılmalıdır. 

EYLEM 16.1: Yangına müdahale ile görevli tüm personele acil durum kiti (beslenme, ilk yardım 

malzemesi) temin edilmeli. 
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KARAR 17:  Uluslararası yardımlarla ilgili olarak AFAD tarafından yönetilen ve yangınlarla 

mücadelede gerekli olan faaliyetlerin devreye girmesi sağlanmalıdır. 

EYLEM 17.1: Dışişleri Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve  OGM’ nin 

katılımlarıyla bir kriz masası oluşturulması. 

KARAR 18: Uluslararası yardımlarla sağlanan hava ve kara destek unsurlarında 

görevlendirilecek yabancı dil bilen önceden belirlenen personelin  en kısa sürede görev yapacağı 

birimlere intikali sağlanmalıdır. 

KARAR 19: Orman yangınlarında ana ve destek çözüm ortakları acil olarak devreye 

sokulmalıdır. 

KARAR 20: Önceden planlanmış olan meskun mahal, sanayi ve turizm tesisleri ile korunması 

gereken alanların içinde ve çevresinde afetlere karşı gerekli önlemler alınmalı, bu konuda 

yapılmış olan kanuni düzenlemeler dikkate alınarak bu alanlarda gerekli can güvenliğinin 

sağlanması için bölge  tahliye planları uygulanmalıdır. 

KARAR 21: Bir yangın durumunda yangının etkilemesi muhtemel bölgede bulunan (yanıcı, 

parlayıcı, patlayıcı maddeler, fabrika, tesis vb.) ve yangın öncesi tedbirlerin alınmadığı bir 

durumun tespit edilmesi halinde, ivedi olarak yangının o bölgeyi etkileyip etkilemeyeceği 

düşünülmeden ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirler acil olarak uygulanmalıdır. 

KARAR 22: Yangın mahallinde bulunanların çevre kirliliğine neden olacak atıklarının 

toplanması ve doğaya terk edilmemesi ve doğanın kirletilmesinin engellenmesi sağlanarak o 

alandaki yangın yükü ve yanıcı madde miktarı azaltılmalıdır. 

KARAR 23: Büyük yangınlarda farklı kurumlardan gelen destek kuvvetlerinin uzmanlık 

alanlarına göre görevlendirilmeleri sağlanmalıdır. 

KARAR 24: Korunan alanlara yangının sirayet etmesi ihtimali düşünülerek korunan alan sınırları 

dışında gerekli önlemleri anında alınarak yerden ve havadan savaş yöntemleri kullanılmalıdır. 

KARAR 25: Yangın sırasında korunan alanlara yangınla mücadelede öncelik verilmelidir. 

EYLEM 25.1: Ulusal ve uluslararası öneme sahip kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu 

alanlara öncelik verilmesi. 

KARAR 26: Korunan alanlarla ilgili kurum ve kuruluşlar yangın öncesi önleyici tedbirleri 

almalıdır. Bu tedbirlerin alınmadığı durumlarda yangınların korunan alanlara sirayeti halinde 

yangın söndürmeyle sorumlu OGM bu alanlarda meydana gelecek zarar ve ziyandan sorumlu 

tutulmamalıdır.  
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KARAR 27: Ormanların içerisinde faaliyet gösteren yaban hayatına yönelik üretim istasyonları 

ve işletmelerin tahliye planına yönelik olarak tahliyeleri ve olası tedavileri sağlanmalıdır. 

EYLEM 27.1: Yaban hayvanlarının tahliyesi konusunda uzman veterinerlerin desteği alınması.  

EYLEM 27.2: Gereği halinde tedavilerin yerinde veya uygun ortamda gerçekleşmesi.  

KARAR 28: Yangın sırasında etkili bir haberleşme ağı devreye sokulmalıdır. Acil durumlarda 

iletişimi güçlendirmek adına seyyar röle ve baz istasyonları ile iletişim desteklenmelidir. 

KARAR 29: Yangın anında en yakın yerdeki donanımlı yangın komuta aracı yangın mahalline 

yönlendirilmelidir. 

KARAR 30: Yangın komuta merkezlerinde ayrı ayrı lojistik destek sorumluları bulunmalı ve 

koordineli bir şekilde çalışmalıdır. 

EYLEM 30.1: Kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan destekler yangın yerine yetkili ve uzman 

kişilerce ulaştırılması. 

EYLEM 30.2:Boşalan ekiplerin yerine tecrübeli dış ekipler yeterli sayıda yerleştirilmesi, 

EYLEM 30.3:Yangın esnasında yangın alanına ait meteorolojik verilerin anlık takip edilmesini 

sağlayacak sistemin kurulması. 

EYLEM 30.4: Yangın sırasında hava ve kara araçlarının yakıt ikmallerinin en yakın noktadan 

yapılmasını sağlayacak tedbirler alınması. 

EYLEM 30.5: Büyüme eğilimi gösteren yangınlarla mücadelede güçlü iş makineleri eksiksiz 

olarak sağlanması ve kullanımına yönelik tüm önlemlerin alınması. 

KARAR 31: Yangın komuta aracının yanında olası acil durumlara müdahale etmek için tam 

teçhizatlı ve dinamik bir ekip bulundurulmalıdır. 

EYLEM 31.1: Arama kurtarmada uzman personellerden oluşan ekibin hazır bulundurulması. 

KARAR 32: Büyük yangınlarda toplumun duyarlılığını istismar ederek yardım toplayan 

dolandırıcılara karşı tedbir alınmalıdır. 

KARAR 33: Yangın bölgesindeki trafik akışının sağlanması için gerekli tüm önlemler devreye 

sokulmalı, yetkisiz araç ve kişilerin yangın mahalline girişine izin verilmemelidir. 
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ÇALIŞMA GRUBU 6: YANGIN SONRASI YANAN ALANLARIN YENİDEN ORMAN 

HALİNE GETİRİLMESİ 

KARAR 1: Yanan alanlar ile ilgili her türlü veri ivedilikle toplanmalıdır.     

EYLEM 1.1: İlgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılması ve bu saha ile ilgili verilerin 

alınması. 

EYLEM 1.2: Yangın tipi (tepe yangını, örtü yangını), yangın şiddeti, ekosisteme etkileri, yangın 

hasarının analizi (hasarat raporunun düzenlenmesi) ile haritalanmasının yapılması. 

EYLEM 1.3:  

 Yanan alanlarda yapılacak fonksiyonel çalışmaların belirlenmesi, 

 Yetişme ortamı (toprak, iklim, topoğrafya) özelliklerinin belirlenmesi,  

 Sahanın vejetasyon analizi, flora ve fauna durumuna göre yapılacak çalışmalara karar 

verilmesi, 

 Lokal endemik türlerin korunarak kalıcı habitat kaybının önlenmesi. 

KARAR 2: Yanan alanlardaki yanmış orman emvalinin zamanında sahadan çıkarılmasının 

önündeki önemli engellerden olan; orman emvali üretim işçiliğindeki sorunlar giderilmeli ve 

orman yollarındaki standartlar günün şartlarına uygun hale getirilmelidir. 

EYLEM 2.1: Orman üretim işlerinde ilgili mevzuattan kaynaklanan kısıtların giderilmesi. 

EYLEM 2.2: Orman üretim işçiliğinin sosyal güvenlik düzenlemelerinin yapılması ve 

profesyonel orman işçiliğinin geliştirilmesi. 

EYLEM 2.3: Üretimde çıkarılacak emvalin sahadan çıkışını kolaylaştıracak yolların günün 

koşullarına uygun teknikte yapılması.  

EYLEM 2.4: Yanan alanlardaki servet tespitinde günümüz teknolojilerinin etkin olarak 

kullanılması, 

EYLEM 2.5: Doğal gençleştirmeye konu sahalardaki üretimin öncelikli olarak yapılması. 

EYLEM 2.6: Yaban hayatı ve habitatlarına uygun yeterli emvalin sahada bırakılması. 

KARAR 3: Yeniden ormanlaştırma çalışmalarında uygulama planı ve projeleri ivedilikle 

yapılmalıdır.   

EYLEM 3.1: Büro ve arazi çalışmalarından elde edilen verilere dayalı olarak ayrıntılı proje 

hazırlanması.  
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EYLEM 3.2: Yanan alanlarda gerçekleştirilecek toprak işleme faaliyetlerinin yeri, şiddeti ve 

yönteminin belirlenmesi, 

KARAR 4: İç bölümleme şebekesinin arazideki aplikasyonu yapılmalıdır.   

EYLEM 4.1: Alt ve üst yapı tesislerinin yerlerinin belirlenmesi. 

EYLEM 4.2: Yangın önleyici tesislerin planlanması (YARDOP vb.), 

EYLEM 4.3: Yangın-toprak ilişkisinin analiz edilmesi. 

KARAR 5: Vejetasyon analizine dayalı uygulamalar yapılmalıdır. 

EYLEM 5.1: Korunacak ve müdahale edilecek vejetasyonun belirlenmesi ve bitkilendirme 

ilkelerine karar verilmesi. 

KARAR 6: İklim değişikliği sürecinde oluşacak olası büyük yangınlar sonrası yeniden 

ormanlaştırma çalışmalarına hazırlıklı olmak amacıyla tohum stokları oluşturulmalıdır. 

EYLEM 6.1: Tohum stoklarının tohum hasat ve transfer mıntıkalarına bağlı olarak tohum 

kaynaklarından (tohum bahçeleri, tohum meşcereleri, tohum toplama sahaları, gen koruma 

ormanları) sağlanması. 

EYLEM 6.2: Stoklara alınan tohumların stoklanmadan önce çimlenme testlerinin yapılması. 

KARAR 7: Yangın sonrası silvikültürel uygulamalar belirlenmelidir.  

EYLEM 7.1: Doğal gençleştirme koşullarının olduğu ormanlarda doğal gençleştirmenin esas 

yöntem olarak kabul edilmesi, yeterli tohum kaynağının olmadığı sahalarda doğal gençleştirmenin 

tohum takviyesi ile desteklenmesi. 

EYLEM 7.2: Yeterli tohum kaynağına sahip olmayan sahalarda uygun ekim ve dikim yöntemleri 

ile çalışılması. 

EYLEM 7.3: Makilik alanların (boşluklu maki: BMak ve tam kapalı maki: Mak3) yapısal ve 

işlevsel olarak tekrar makilik olarak restore edilmesi. 

EYLEM 7.4: Çalışılması zor alanların (dik, sarp, kayalık ve taşlık) doğal seyrine bırakılması. 

EYLEM 7.5: Yanan alanlardaki uygun sahaların endüstriyel plantasyona konu edilmesi. 

KARAR 8: Erozyon riskinin yüksek olduğu alanlarda erozyon kontrol tedbirleri alınarak 

çalışılmalıdır. 

EYLEM 8.1: Erozyon riskinin yüksek olduğu alanlarda yüzeysel akışı önlemeye yönelik 

tedbirlerin alınması. 
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EYLEM 8.2: Erozyon riskinin yüksek olduğu alanlarda sel oluşma riski bulunması halinde sel 

kontrolüne yönelik tedbirlerin alınması. 

EYLEM 8.3: Yangın sonrası yapılacak her türlü faaliyetlerde uygun mekanizasyon tekniklerinin 

kullanılması.  

KARAR 9: Afetler sonrası zarar gören vatandaşların uğradıkları zararların giderilmesine ait 

desteklerin koordinasyonu tek kurum tarafından sağlanmalıdır.    

EYLEM 9.1: Valilikler bünyesinde hasar tespit komisyonlarının kurulması. 

EYLEM 9.2: Vatandaşların zararlarının karşılanmasına yönelik birim rayiç değerlerinin tespit 

edilmesi ve zarar ödemelerinin gerçekleştirilmesi. 

KARAR 10: Yanan alanlarda hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri yeniden düzenlenmelidir.  

EYLEM 10.1: Yangın sonrası konar-göçer hayvancılık göç yollarının yeniden düzenlenmesi ve 

otlatma sahalarının belirlenmesi. 

EYLEM 10.2: Arıcılık konaklama alanlarının yeniden belirlenmesi. 

KARAR 11: Olası doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın zararlarının karşılanmasına 

yönelik bir afet fonu oluşturulmalıdır. 

EYLEM 11.1: Konu ile ilgili mevzuatın incelenmesi, afet fonu oluşturulmasına yönelik ilgili 

kurum tarafından gerekli mevzuatın oluşturulması ve yayınlanması. 

KARAR 12: Afet riski yüksek olan bölgelerimizde kırsalda yaşayan vatandaşlara yönelik 

TARSİM sigorta prim bedellerinde devlet payı artırılmalıdır.  

KARAR 13: Yangın sonrası yanan alanların orman haline getirilmesi sürecinde kamuoyu etkin 

olarak bilgilendirilmelidir.  

KARAR 14: İklim değişikliğine uyum stratejilerinin belirlenmesi kapsamında yapılan 

çalışmaların ve doğal süreçlerin takibi için yangın sonrası daimî gözlem alanları oluşturulmalıdır.  

EYLEM 14.1: Araştırma amaçlı periyodik saha verilerinin toplanması. 

EYLEM 14.2: Veriler doğrultusunda öngörülerde bulunulması. 
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ÇALIŞMA GRUBU 7: ORMAN YANGINLARINDA İLETİŞİM VE KAMUOYUNUN 

DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ 

KARAR 1: Kamuoyunun doğru, hızlı ve zamanında bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla; 

 İletişimle ilgili birimlerdeki görev tanımları net olmalıdır. 

 Ulusal ve uluslararası medya ile ilişkiler geliştirilmelidir. 

 Kurum içi iletişim kanalları geliştirilmelidir. 

EYLEM 1.1: Kamuoyunun doğru, hızlı ve zamanında bilgilendirilmesi için Orman Genel 

Müdürlüğü merkezinde mevcut olan yapının güçlendirilerek daire başkanlığı şeklinde 

örgütlenmesinin sağlanması 

EYLEM 1.2: Kriz durumları başta olmak üzere kamuoyunun doğru, hızlı ve zamanında 

bilgilendirilmesi için iletişim formasyonuna sahip ormancılık teknik eğitimi almış basın 

sözcülerinin belirlenmesi.  

EYLEM 1.3: İletişim birimlerinde görev alan, kamuoyu ile paylaşım yapacak personelin kapasite 

gelişimi için eğitim almasının sağlanması.  

EYLEM 1.4: İletişim dilinin samimi, sade ve sahiplenici olmasına dikkat edilmesi. 

EYLEM 1.5: İletişim ölçüt ve standartlarının belirlenerek bir kılavuzun yayınlanması.  

EYLEM 1.6: Etkili iletişim için her türlü imkânın kullanılarak fiziki koşulların ve sosyal 

sermayenin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi. 

KARAR 2: 28 Orman Bölge Müdürlüğünde basın biriminin kurulması, kriz durumlarında Genel 

Müdürlükte bir kurul oluşturulması gerekmektedir.  

EYLEM 2.1: Bölge Müdürlüklerinin çalışma alanlarındaki uygulamalarına ait yazılı, görsel ve 

işitsel bilgilerin temini Genel Müdürlük, yerel ve ulusal basınla paylaşımının sağlanması.  

EYLEM 2.2: Bölge Müdürlüğündeki çalışmaların görüntülerinin alınabilmesi için gerekli her 

türlü teknik ekipmanların temini ve kullanımının yaygınlaştırılması.   

EYLEM 2.3: Bölge Müdürlüklerinde kurulacak olan şube müdürlüklerinde istihdam edilecek 

personeller arasında iletişim fakültesi mezunu olmasına dikkat edilmelidir. 

KARAR 3: Orman Genel Müdürlüğünün Stratejik İletişim Eylem Planı oluşturulmalıdır.   
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EYLEM 3.1: Orman Yangınları “tespit, Kurum içi bildirim ve eylem iş planı”, “hazır olmaya 

yönelik iletişim iş akış süreçleri”  ile politika savunuculuğu ve farkındalık” içerecek bir ihtiyaç 

analizinin yapılması.  

EYLEM 3.2: Orman Yönetimi İletişim İzleme ve Değerlendirme Sisteminin tasarımı ve 

uygulanması.  

EYLEM 3.3: Hazırlanacak Stratejik İletişim Eylem Planı içerisinde kriz iletişim planının detaylı 

olarak ele alınması.  

EYLEM 3.4: Çevre ve ormanların korunması amacıyla kamuoyunda duyarlılık ve bilincin 

artırılmasına yönelik iletişim çalışmalarının yapılması. 

EYLEM 3.5: SWOT analizinin yapılması ve risk planlarının oluşturulması. 

KARAR 4: Hedef kitlelerle iletişimin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

EYLEM 4.1: STK’lar, paydaşlar, gençler ve çocuklar gibi hedef kitlelerinin tespit edilip farklı 

hedef kitlelere yönelik yeni iletişim modelleri ve mecralarının oluşturulması. 

EYLEM 4.2: Farkındalık ve savunuculuk temelinde STK ve paydaşlarla iş birliği modellerinin 

geliştirilmesi.  

KARAR 5: Orman yangınlarıyla mücadelede iletişim gönüllülerinin kazanılması ve yetiştirilmesi 

gerekmektedir. 

EYLEM 5.1: Orman iletişim gönüllülerinin kazanılıp, eğitim programı sonrası bilgilendirilip iş 

birliğinin sağlanması 

EYLEM 5.2: Orman Genel Müdürlüğünün çalışmalarını tüm mecralarda samimiyetle savunacak 

gönüllülerin sayısının artırılması.  

EYLEM 5.3: Orman iletişim gönüllülerine ait çalışmaların kurulması önerilen daire başkanlığı 

koordinasyonunda yürütülmesi.  

KARAR 6: Kara propagandaya karşı doğru, şeffaf ve zamanında bilgilendirme sağlanmalıdır. 

EYLEM 6.1: Kara propaganda olma ihtimali olan konuların belirlenerek kamuoyunun dönemsel 

olarak bilgilendirilmesi   

EYLEM 6.2: Orman Genel Müdürlüğünün kamuoyu algısının araştırılması ve itibar yönetimi 

çalışmalarının artırılması  

EYLEM 6.3: Kamuoyunda yer alan tartışmalı konuların (Doğru-yanlış, yalan-gerçek gibi) 

belirlenerek doğrulayıcı argümanların geliştirilmesi ve tüm mecralarda paylaşılması 
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KARAR 7: İletişim konusunda kurumlar arası koordinasyon güçlendirilmelidir.  

EYLEM 7.1: Kurulması planlanan daire başkanlığının kurumlar arasındaki koordinasyonu ve 

bilgi akışını sağlaması 

KARAR 8: Sosyal medyanın etkin kullanılması sağlanmalıdır. 

EYLEM 8.1: Dijital medya birimi kurulması.  

EYLEM 8.2: Dijital medyadan verilen mesajın konumlandırılmasında ünlüler ve sosyal medya 

fenomenleriyle etkin işbirliğinin gerçekleşmesi. 

EYLEM 8.3: Dijital medya kullanıcılarını hedefleyen etkileşime yönelik içerikler ve iletişim 

kampanyalarının düzenlenmesi.  

EYLEM 8.4: Dijital medya kullanıcılarının hedef kitle, ağ analizi, kamuoyu araştırmaları, odak 

grup çalışmaları, ölçümleme ve raporlama çalışmalarının yapılması.  

KARAR 9: Kamuoyunun ormana olan pozitif ilgisi etkin kullanılmalıdır. 

EYLEM 9.1: Pozitif içerik ve hikâyelerin hazırlanması. 

EYLEM 9.2: Vatandaşa yönelik interaktif iletişim mekanizmalarının kurulması. 

KARAR 10: Uzman havuzu genişletilmelidir. 

EYLEM 10.1: Konularında bilimsel yeterliliğe sahip akademisyen ve araştırmacılardan oluşan 

bir veri tabanı oluşturulması  

EYLEM 10.2: Basın açıklamaları ve içerik çalışmalarında uzman veri tabanından yararlanılması  

EYLEM 10.3: Kriz durumlarında uzman havuzunun bilgilendirilmesi için interaktif bir 

mekanizma kurulması. 

EYLEM 10.4: İletişim çalışmalarıyla ilgili paydaşlar ve uzmanların katılımıyla dönem sonu 

değerlendirme toplantılarının yapılması. 
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ÇALIŞMA GRUBU 8: ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE TEKNOLOJİK 

GELİŞMELER VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR 

KARAR 1: Çıkması muhtemel yangınların yanıcı madde topoğrafya ve hava hallerine bağlı 

olarak potansiyel yangın davranışlarının tespiti ve yangınlarla mücadele çalışmalarında kaynak 

planlamaları yapılmalıdır. 

EYLEM 1.1: Ülkemizde geliştirilmiş ve kullanılan yangın davranışı tahmin sisteminin 

operasyonel olarak yangın yönetiminde kullanılması. 

EYLEM 1.2: Sayısal yangın yayılma oranı, yanıcı madde tüketimi ve yangın şiddeti 

belirlenmesi. 

EYLEM 1.3: Yangına müdahalede kaynak optimizasyonu sağlayacak karar destek yazılımı 

geliştirilmesi. 

EYLEM 1.4: Gerçekleşmiş olan orman yangınlarından elde edilen verilerin yangın tehlike 

oranları sistemi kapsamında kullanılarak model etkinliğinin artırılması. 

EYLEM 1.5: Yangın esnasında hava/uzay tabanlı yakın gerçek zamanlı haritalama altyapısının 

kazandırılmalı. 

KARAR 2: İnsansız Hava Araçları (İHA), video analitik çözümler, giyilebilir teknoloji ve teknik 

tekstil, artırılmış sanal gerçeklik, eğitimde sanal ve fiziki simülasyon, yapay zekâ, makina 

öğrenmesi, eğitimde ciddi oyun, veri temelli risk yönetimi, büyük veri, yeni nesil izleme ve takip 

yönetimi,  İHA’ların gözetleme dışında farklı fonksiyonlar için de kullanımın 

değerlendirilmelidir. 

EYLEM 2.1: İHA’lardan alınan verilerin görüntü kıymetlendirme yazılımlarıyla karar destek 

sisteminin (KDS) beslenmesi. Video analitik çözümleriyle ilgili olarak, farklı tür ve 

mesafelerdeki yangınların erken tespiti amacıyla görünür, kızılötesi, morötesi gibi 

elektromanyetik tayfın farklı bantlarına duyarlı algılayıcılar ile çok kipli ve çoklu algılayıcı 

teknolojileri tasarlanması ve uygulanması 

EYLEM 2.2: KDS’den elde edilen verilerin yangına müdahale talimatları, güvenlik tedbirleri, 

yönlendirmeler, lojistik destek bilgilendirmeleri gibi verileri akıllı kasklara aktarılması.  

EYLEM 2.3: İHA ve İnsansız Kara Aracı (İKA)  yardımıyla erişimde güçlük çekilen noktalara 

lojistik ve kolaylaştırıcı destekler sağlanması.  
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EYLEM 2.4: Arama, kurtarma ve uyarma (ilk yardım malzemesi ilgili yaşam destek 

malzemeleri) çalışmalarında İHA kullanılması. 

EYLEM 2.5: İHA ve balonların R/L ve baz istasyonu olarak kullanımı: Yerden belli bir 

yüksekliğe kadar salınabilen ve üzerinde çeşitli sensörleri taşıyabilen ve yerden aldığı enerji ile 

çok uzun süreler havada askıda kalabilen İHA ve balonların haberleşme rölesi olarak 

kullanılması. 

EYLEM 2.6: Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında, en ön saflarda alevlere en yakın 

kısımda görev yapan, arazözlerden hortumlarla gelen suyu tabanca ile alevlere sıkarak görev 

yapan yangın söndürme işçilerimize verilen koruyucu güvenlik malzemelerinin giyilebilir 

teknolojilerle donatılması sayesinde; alevlerle göğüs göğüse mücadele eden personelimizin 

tansiyon, kalp atışı, vücut sıcaklığı vb. verilerin anlık olarak izlenebilmesi, sağlığında 

oluşabilecek bir acil durumda yerinin tespit edilerek gerekli müdahalenin yapılması ya da 

personel değişikliğine gidilmesi sayesinde personelimizin daha güvenli görev yapmasının 

sağlanması.  

EYLEM 2.7: İHA üzerinden elde edilecek SAR radar görüntülerinin yakın gerçek zamanlı 

haritalamanın karar destek sistemleri ile entegrasyonunun sağlanması. 

KARAR 3: Sayısal haberleşme sistemleri yangına hassas bölgeler öncelikle dikkate alınarak 

yaygınlaştırılmalıdır. 

EYLEM 3.1: Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında analog telsiz haberleşme sistemi 

kullanılmaktadır, gelişen teknolojiler ile uyumlu sayısal haberleşme sistemlerine imkânların 

elverdiği ölçüde geçmeye başlanılmıştır. Bunun hızlandırılarak öncelikle yangına hassas 

bölgelerde sayısal haberleşme sistemine geçilmeli. 

KARAR 4: Yeni nesil yüksek performanslı, maliyet etkin ve çevre dostu yangın söndürme 

ürünleri kullanılmalıdır. 

EYLEM 4.1: Yangının yayılmasını önlemek üzere bordür vazifesi görmek üzere hidrojel 

kullanılması. 

EYLEM 4.2: Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere 1000 de 1 oranında kullanılan 

biyolojik söndürücü katkı malzemelerinin kullanılması. 

EYLEM 4.3: Yangın söndürme çalışmalarında kimyasal ajanların çeşitli atma araçlarıyla 

kullanılması. 

EYLEM 4.4: Yangın söndürme çalışmalarında bordan üretilmiş ürünlerin kullanılması. 

EYLEM 4.5: Yangın yönetim ve söndürme araçları ile ekipmanları çeşitlendirilmeli ve 

geliştirilmeli.  
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KARAR 5: Yangın esnasında oluşan yaralanma veya can kayıplarının en aza indirilmesini 

sağlamak amacıyla yangın yayılım modelinin/görüntülerin yangınla mücadele eden araçlardaki 

takip sistemlerine veya harici diğer araçlara (tablet, telefon vb.) ve ekiplere aktarılması ve eş 

zamanlı olarak kullanılmaları ve birbirlerinin konumlarını yangınla mücadele sırasında takip 

edebilmeleri için ara yüz yazılımı geliştirilmelidir. 

EYLEM 5.1: Yangın esnasında mevcut yangının potansiyel yayılma alanı, yönü, şiddeti ve 

mevcut alandaki güvenli bölge/rota hakkında bilgilerin ekiplere aktarılmalı.  

EYLEM 5.2: Söz konusu bilgileri aktarabilecek gerçek zamanlı ve yüksek hızda veri aktarabilen 

haberleşme sistemlerinin kurulması. 

KARAR 6: Yangın esnasında çıkan dumanın altında kalan yerleşim yerleri ve ormanlık alanlar 

net olarak gözükmemektedir. Bunun için SAR radarları, X-band ve L-band gibi elektromanyetik 

spektrumun dumandan ve su buharından etkilenmeyen bant aralıklarını kullanan sensörler 

yardımı ile çıplak gözle görülemeyen bölgeler görüntülenerek etkin bir yangın söndürme faaliyeti 

yürütülebilir. Böylelikle gündüz ve gece, duman ve su buharı kaynaklı görüntü alınamayan 

alanlarda yangınla mücadeleye etkin bir şekilde devam edilebilir.  Bu konuda yangınla mücadele 

ekiplerinin faydalanacağı kullanılabilir mobil arayüz uygulamaları geliştirilmelidir. 

EYLEM 6.1: Hali hazırda Savunma Sanayii Başkanlığı Ar-Ge Projesi kapsamında milli olarak 

geliştirilen ve düşük ağırlığa sahip SAR radarının kullanılması. 

EYLEM 6.2: Kontrollü çıkartılacak orman yangınları esnasında radar verisi toplaması ve ilgili 

algoritmaları geliştirmesi için firmaya bilgi verilmesi ve kontrollü yangınlarda veri toplamasının 

sağlanması. 

KARAR 7: Yangınların tespiti, izlenmesi ve mücadelesinde İHA ve diğer hava araçlarının 

kullanım potansiyelleri geliştirilerek,  yangın alanlarında 24 saat operasyon ve müdahale imkânı 

(su veya diğer söndürme unsurlarının atılması) sağlanmalıdır. 

EYLEM 7.1: Önümüzde ki yıllar da İHA sayılarının artırılarak müdahale alanının genişletilmesi 

ve İHA taşıma kapasitelerinin artması ile su ve diğer kimyasallar ile söndürme çalışmalarında 

kullanılması. 

EYLEM 7.2: Hava araçları tarafından su ve kimyasal uygulamaların gerçekleştirilmiş zamanın 

ve mekânın kayıt altına alınmasını sağlayacak bir sistem geliştirilmesi. 

EYLEM 7.3: Yangın söndürme hava araçlarının yaptıkları sorti sayısı ve atma yerleri tespit 

edilmeli. 

KARAR 8: Yangın söndürme ekiplerinin görev anında yerini belirleyen GPS takip cihazı veya 

RFID sensörleri geliştirilip kullanılmalıdır. 
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EYLEM 8.1: Kullanılan araç takip sistemi GSM kapsama alanının olduğu bölgelerde sağlıklı 

çalışabildiği ve görev alanlarının GSM kapsama alanı dışında kalan bölgelerde sıkıntı yaşandığı 

için GSM kapsama alanını kesintisiz olarak kullanabilmek için baz istasyonunun kiralanması ya 

da OGM tarafından tedarik edilmesi. 

EYLEM 8.2: İHA/balon temelli baz istasyonlarının kullanımı sağlanması.  

KARAR 9: Acil durumlarda yangın personeli ve diğer vatandaşların yangının içerisinde kalma 

ihtimaline karşı güvenli kaçış güzergâhları belirlenmelidir. 

EYLEM 9.1: Yangın hassasiyeti yüksek alanlardan başlamak üzere yanıcı madde yapısı, 

topoğrafik özellikler ve anlık hava halleri dikkate alınarak en güvenli (yangın yayılma oranının 

ve yangın şiddetinin en düşük) olduğu güzergâhların belirlenmesi.    

KARAR 10: Öncelikle inovatif bir araç olarak LİDAR teknolojisi kullanılarak çalışma sahasında 

yanıcı madde miktarları tespit edilmelidir. LİDAR sensörleri İHA üzerine yerleştirilmek suretiyle 

fiili olarak arazi şartlarından dolayı ulaşılamayan yerlerde de yanıcı madde örneklemesi için 

nokta bulutu görüntülemesi yapılmalıdır. Uydu görüntülerinden elde edilen bilgiler kullanılarak 

yanıcı madde haritalaması yapılmalıdır. 

EYLEM 10.1: Yangın çıkma ihtimali ve yangın davranışı tahmin sistemlerinin 

kullandığı/kullanacağı sayısal yanıcı madde haritalarının, zamansal ve konumsal çözünürlüğü 

yüksek Sentinel ve Landsat benzeri uydu görüntülerini kullanan yanıcı madde haritalama yazılımı 

ile elde edilmesi. Bu kapsamda bir haritalama yazılımının geliştirilmesi. 

EYLEM 10.2: LİDAR verilerinden yanıcı madde tespiti için örnek LİDAR verisi toplanması ve 

AR-GE çalışmalarının desteklenmesi. 

KARAR 11: Orman amenajman planlarına yanıcı madde özelliklerinin ve yanıcı madde yönetimi 

uygulamalarının entegrasyonu sağlanmalıdır. 

EYLEM 11.1: OT, bozuk orman, maki vb. kodlarla işaretlenen alanlar için ayrıntılı kodların 

tanımlanması. 

EYLEM 11.2: Uzaktan algılama ile orman ve maki sınıflandırma, meşcere oluşturma vb. 

konularda AR-GE çalışmalarının desteklenmesi. 

EYLEM 11.3: Meşcere tipleri için yanıcı madde özelliklerinin farklı uzaktan algılama teknikleri 

kullanılarak belirlenmesi. 

EYLEM 11.4: Yanıcı madde yönetimi ve silvikültür uygulamalarının entegre bir şekilde 

optimizasyonuna olanak sağlayacak yanıcı madde yönetimi modülü yazılımının geliştirilmesi, 
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KARAR 12: LİDAR, SAR ve hiperspektral kameralar ile donatılmış bir hava aracı ile Türkiye 

ormanları düzenli olarak taranmalıdır. 

EYLEM 12.1: OGM bünyesinde uygulayıcı ve bilim adamlarından oluşan bir çalışma grubu 

oluşturularak, konsept seçenekleri analiz edilip karar vericilere sunulması, orman yangınlarının 

yanında meşcere haritalarının hazırlanması, ekolojik araştırmalar, erozyon tahmini, seller için 

hidrolojik modelleme vb. konuları da dikkate alması ve KDS’nin yapay zeka ile desteklenmesi. 

KARAR 13: Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yersel 

çözünürlüğü en az 1-2 metre, multispectral ve termal bantları olan sivil uydu yerli/milli 

imkânlarla üretilmesi ve Sivil uydudan gelecek görüntülerle tarım, orman, çevre, şehircilik, su 

kaynakları, deniz ve kıyı yönetimi, enerji, afet gibi birçok alanda katma değerli hizmetler 

üretilmelidir.  

Türkiye’de her yıl görüntülenmesi gereken alanlar        Alan (Km²) 

Tarım Alanları 240.000 

Kentsel Alanlar 42.000 

Orman Alanları 226.000 

Korunan Alanlar 75.000 

Kıyı Şeridi 4.500 

 

EYLEM 13.1: OGM’nin kullanıcı ihtiyaçlarının Türkiye Uzay Ajansına (TUA) iletilmesi. 

KARAR 14: Kıyı yangınları için seçilecek pilot bir bölgede deniz araçları kullanımı 

değerlendirilmelidir. 

EYLEM 14.1: OGM’nin ilgili üreticiler ile birlikte bir konsept çalışması yapması. 

KARAR 15: Orman yangınları ile mücadelede gönüllülük sistemi üniversite öğrencilerine 

yaygınlaştırılmalıdır.  

EYLEM 15.1: Bu kapsamda üniversite öğrenci kulüpleri/topluluklarına yönelik girişimlerde 

bulunularak orman yangınları ile ilgili farkındalığın ve gönüllülük sisteminin yaygınlaştırılması.  

EYLEM 15.2: Geliştirilecek web ve mobil uygulamalarla orman yangınlarının ilgilere 

aktarılması. 

KARAR 16: Orman yangınları ile mücadele çalışmaları kapsamında her türlü araştırma 

geliştirme ve uygulama çalışmalarını kontrol edip koordine edecek, geliştirilen ürünleri veya 
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teknolojileri onaylayacak bir AR-GE birimi ve/veya bilim kurulu oluşturulmalı ve bu tür 

çalışmaların yürütülebileceği bir araştırma orman alanı tahsis edilmelidir.   

EYLEM 16.1: AR-GE veya bilim kurulunun konsept oluşturmak üzere görev alması. 

EYLEM 16.2: Ürün geliştiren özel ya da tüzel kişilikler, üniversiteler, araştırma birimleri ve 

diğer kesimlerin bu AR-GE çalışmalarına katılması. 

EYLEM 16.3: AR-GE çalışmaları testlerinin yapılacağı uygun alanlardan oluşan araştırma 

ormanı veya ormanlarının tespit edilip tahsis edilmesi.  

KARAR 17: OGM bünyesinde Orman Yangınlarıyla Mücadele Başkanlığı altında tecrübe 

aktarımları ve verilerin bu merkezde işlenerek servis edilmesi, kurumsal hafızanın oluşturulması 

maksadıyla Alınan Dersler ve Veri İşleme birimi kurulması veya bu görevleri yürütmek üzere 

uygun bir şube müdürlüğüne görev atanmalıdır. 

EYLEM 17.1:  Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı altında bu görevleri yürütmek 

üzere şube müdürlüğü kurulması. 

EYLEM 17.2: Şube müdürlüğü kurulamıyorsa Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 

Başkanlığında belirlenecek bir şube müdürlüğüne söz konusu görevlerin yürütülmesi için görev 

tanımı yapılması. 

KARAR 18: Radar ve elektrooptik sensör kitleri ile donatılmış noktasal merkezlerle orman 

yangının gözetlenmesi geniş alanlara yaygınlaştırılarak yapılmalıdır.  

EYLEM 18.1: Bu kapsamda kullanılabilecek SAR veya Çevre Gözetleme Radarı ile elektrooptik 

milli çözümlerin incelenmesi. 
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ÇALIŞMA GRUBU 9: AKDENİZ ÜLKELERİ YANGIN BİRLİĞİNİN KURULMASI 

KARAR 1: Akdeniz ülkeleri yerine daha geniş bir coğrafyayı kapsamak üzere Avrasya 

bölgesindeki ülkeler arasında orman yangınları ile mücadele konusunda bir işbirliği süreci 

başlatılmalıdır. 

EYLEM 1.1: İklim değişikliği sürecinde orman yangınlarıyla mücadelede Avrasya bölgesinde 

uluslararası işbirliği ve dayanışma hakkında yüksek düzeyli (Bakan düzeyinde) konferans 

düzenlenerek, bölgesel işbirliği sürecinin başlatılması. 

EYLEM 1.2: Planlanan konferansın 4 ay içerisinde, Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinin 

tanıtımı ve son yangın alanlarına düzenlenebilecek arazi gezileri vesilesiyle Antalya ilinde 

gerçekleştirilmesi. 

EYLEM 1.3: Konferansa Avrasya bölgesindeki ülkelerin davet edilmesi. 

EYLEM 1.4: Bu hususta Tarım ve Orman Bakanlığının eşgüdümünde ilgili kuruluşların 

katılımıyla ve görüşleri alınarak konferansa ilişkin bir kavram kağıdı üzerinde çalışılması. 

EYLEM 1.5: Konferansın kesin tarihinin belirlenerek en geç 2 ay içerisinde davetlilere 

iletilmesi. 

KARAR 2: Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün uluslararası platformlardaki 

etkinliği ve görünürlüğü arttırılmalıdır. 

EYLEM 2.1: Orman Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması (RESCEU, 

Uzman Değişimi, Bilgi Ağı vb.) arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi. 

KARAR 3: Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinin kapasitesinin arttırılması ve 

geliştirilmesi amacıyla FAO – Türkiye Ormancılık Ortaklık Programından daha fazla 

yararlanılmalıdır. 

EYLEM 3.1: Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinin kapasitesinin güçlendirilmesi, 

eğiticilerin eğitimi ve sertifikalandırılması gibi konularda FAO teknik desteğinin sağlanması. 

EYLEM 3.2: Diğer finans kaynaklarına (EU_IPA, EBRD vb.) erişimde ve proje hazırlanmasında 

FAO’nun yatırım ofisinden ve teknik kapasitesinden faydalanılması yönünde gerekli girişimlerde 

bulunulması ve ortak işbirliğinin artırılması. 

EYLEM 3.3: Yangınla mücadele birlikteliğinin sağlanmasına yönelik mevcut bölgesel 

inisiyatiflerin incelenerek boşluk analizi yapılması (bu kapsamda çalıştay ve toplantılar) ve FAO 



T.C 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE ORMAN YANGINLARI ÇALIŞTAY RAPORU 

Türkiye Ormancılık Ortaklığı kapsamında geliştirilecek proje kapsamında değerlendirilmesi, 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından girişimlerin ivedilikle başlatılması. 

 

EYLEM 3.4: Boşluk analizinin tamamlanması sonrasında Avrasya bölgesi ülkelerine yönelik 

eğitim ve kapasite artırım programlarının geliştirilmesi 

 

 

 


