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TMMOB’den 30 Temmuz 2021 ta-
rihinde Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz imzasıyla gerçekleştirilen 
basın açıklamasında, orman yangın-
ları nedeniyle duyulan üzüntü ifade 
edilerek, şöyle denildi: 

“Yangınlarda hayatını yitiren yurt-
taşlarımızın yakınlarına başsağlığı ve 
sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyo-
ruz. Yangında evlerini, tarım arazileri-
ni, seralarını, hayvanlarını kaybeden 
tüm yurttaşlarımıza dayanışma duy-
gularımızı iletiyoruz.

Ülkemizin özellikle batı ve güney 
kıyılarında mevsimsel sıcaklıklarının 
arttığı dönemlerde insan kaynaklı or-
man yangınları hemen her yıl tekrar-
lanmaktadır. Bu yangınlar can ve mal 
kaybına neden olduğu kadar, ülkemi-
zin orman varlığını tüketerek ortak ge-
leceğimizi tehdit etmektedir. Özellikle 
Akdeniz iklim kuşağında bulunan yak-
laşık 13 milyon hektar ormanlık alanı-
mız büyük risk altında bulunmaktadır. 
Ülkemizde her yıl on binlerce hektar 
ormanlık alanımızın yok olmasına ne-
den olan bu yangınların engellenme-
si ve ormanlarımızın korunması, başta 
kamu otoritesi olmak üzere yurttaşlar 
olarak ortak sorumluluğumuzdur.

Orman yangınlarına engel olmak 
ortak sorumluluğumuz olmakla birlik-
te, yangınlarla mücadele etmek, baş-

ta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak 
üzere kamu kurumlarının görevidir. 
Ne yazık ki son yıllarda sayısı ve bo-
yutları giderek artan orman yangın-
larıyla mücadelede büyük zafiyetler 
yaşanmaktadır. Yangınların kontrol 
altına alınmasını ve kayıpların en alt 
seviyede tutulmasını engelleyen bu 
zafiyetin nedeni, özelleştirme uygula-
maları nedeniyle Orman Yangınlarıyla 
mücadele ekip ve ekipmanlarının tas-
fiye edilmesidir.”
THK’yı Etkinleştirme Çağrısı

1925 yılında kurulan Türk Hava 
Kurumu’nun (THK) orman yangınla-
rıyla mücadele etme konusundaki de-
neyimine dikkat çekilen açıklamada, 
şöyle denildi: 

“THK, AKP iktidarı dönemi bo-
yunca sistematik olarak küçültülmüş 
ve nihayetinde 2019 yılında kuruma 
Kayyum atanarak bütünüyle tasfiye 
edilmeye başlanmıştır. Kurumun elin-
de bulunan yangın söndürme uçakla-
rı ve diğer ekipmanları ihale yoluyla 
satılmak istenmektedir. Kendi uçakla-
rımızın ve ekipmanlarımızla etkin bir 
biçimde orman yangınlarıyla mücade-
le edebilecek durumdayken, Tarım ve 
Orman Bakanlığı yangınla mücadeleyi 
Rus Şirketlerine ihale etmiştir. Kiralık 
uçakla yapılan yangın müdahalesinin 
yeterli olmadığı apaçık biçimde ortaya 

“Geleceğimiz Yanıyor, Engel 
Olalım!”

çıkmıştır.
100 yıla varan Cumhuriyet ku-

rumlarımızdan birisi olan Türk Hava 
Kurumunun kayyum eliyle tasfiyesine 
son verilmeli, kuruma ait uçak ve ta-
şınmazların satışı için yapılan ihale-
ler derhal iptal edilmelidir. Kurumun 
yangın söndürme araçlarının sayısı ve 
kapasitesi artırılarak, modernizasyonu 
sağlanmalıdır.

Daha önce sıklıkla dile getirdiği-
miz gibi ormanlarımızın yönetimi ve 
orman yangınlarını önlemeye ilişkin 
kalıcı politikalar oluşturmaya ihtiya-
cımız bulunmaktadır.

Büyük orman yangını felaketleri-
nin önüne geçilmesi, yangınların ya-
ratacağı doğal ve toplumsal yaraların 
sarılması için ormanlarımızı korumaya 
ve geliştirmeye yönelik “kamucu or-
mancılık politikaları” ivedilikle yaşa-
ma geçirilmelidir.

Yangından etkilenen orman arazi-
leri hiçbir biçimde imara ve yapılaş-
maya açılmadan hızla ıslah edilmeli, 
yetişme muhiti koşullarına uygun ori-
jinde yeterli miktarda tohum ve fidan 
sağlanarak yeniden ağaçlandırılmadır.

TMMOB olarak yeniden ağaçlan-
dırma çalışmalarına elimizden gelen 
her türlü desteği vermeye hazır oldu-
ğumuzun bilinmesini isteriz.”

TMMOB, Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşanan ve yeterli ekip-
manla müdahale edilemediği için söndürülemeyen orman 
yangınlarına ilişkin gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Türk 
Hava Kurumu'na ait uçakların satışı için açılan ihalelerin ip-
tal edilmesi, yangın söndürme uçaklarının modernize edilerek, 
sayılarının artırılması çağrısı yapıtı.


