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“Acıyı bal eyleyen” bir toplum için 

 
 

 
* Yarım yüzyılı aşan meslek yaşantım boyunca orman yangınlarını kaç kez “tartıştım”, kim bilir. Bu “tartış-
maları” çoğunlukla “yumurta çıkarken” yapmamaya özen gösterdim. “Ortalık sakinleştikten” sonra daha 
verimli tartışılabileceğini umdum çünkü. “- Peki gerektiğince tartışıldı mı?” derseniz; ne yazık ki hayır tartı-
şılmadı. Konu çoğunlukla yangının genişliğine, yol açtığı acıların büyüklüğüne bağlı olarak gündemde kaldı, 
giderek de çıktı. Yapılabilen tartışmalarsa çoğunluk “sağırlar söyleşisinin” ötesine geçemedi. Ancak bu kez 
öyle olmayabileceğini düşünüyorum; daha doğru bir söyleyişle, umuyor, yine yanılmamayı diliyorum.  

  

Orman yangınlarının söndürülmesi, zarar görenlere 
yardım için büyük özveriyle çaba gösterenlere içten 
teşekkürlerimi sunuyor; bu uğurda canlarını yitirenleri 
saygıyla anıyorum. 

 

  Yaşar Cinbaş  Erdal Tovka 
 Şahin Akdemir 

“Orman yangınlarının söndürülmesi, zarar görenlere 
yardım için özveriyle çaba gösteren, bu uğurda kimileri 
ölen ve yaralanan, varını yoğunu yitiren tüm 
yurttaşlarımıza içten sevgi ve saygılarımla…” 

 

 17 Ağustos 2021 

Merhaba; 

Halkbilimciler daha iyi bilir kuşkusuz: Anadolu’da yaşamış gelmiş geçmiş tüm toplumlarda “acıyı bal 
eyleme” tutumu hep olmuştur sanırım. Öyle olmasaydı eğer günümüze değin gelen ağıt yakma gele-
neği bu denli yaygın olur muydu? Bu gelenekte başkaldırı yoktur; yakınma, yanı sıra, katlanış vardır 
bence. Çok uzaklara gitmeye gerek yok; yakın geçmişte, bugün yaşadıklarımızı anımsayın: Sözgelimi 
Marmara Depremi, büyük orman yangınları, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde artık hemen hemen 
her yıl gündeme gelen su taşkınları ile baskınları, toprak kaymaları ile çığlar vb yıkımlar sırasında ve 
sonrasında  neler yaşadık; unutmuş olamazsınız. Peki, bugünlerde neler yaşıyoruz? Yetkililer – “ilgi-
liler” değil !- daha önceki yıkımlardan sonra da benzer açıklamalar yapmadı mı? Yok birçok ülkede de 
benzer yıkımlar gündemdeymiş, yok iklim değişikliğiymiş…  Sonra, bu gibi büyük yıkımların ardından 
bir de; “Bu işin siyaseti olmaz” demiyorlar mı; “ört ki ölem”! Hayır; kamusal olanı, bu kapsamda 
devleti doğrudan yanı sıra dolaylı olarak ilgilendiren her şey siyasaldır. Hep aynı “terane” ya da “topu 
taca atma”, sorumluluktan kaçma çabası. Artık “yetti gayri” ! 

*** 

Bu bağlamda aklıma 2015 yılından bu yana her su taşkını ve baskınından sonra “tartışmaya” açtığım 
küçük bir incelemem (Ek 1) ile Başbakanlığın 2006 yılında yayımladığı 2006/27 ve 2010/5 sayılı Genel-
geler geldi (Ek 2 ile Ek 3). Şimdi düşünüyorum da; yahu ben mi çıkardım bu genelgeleri, gereğini ben 
mi yapacaktım? Anımsatayım, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257/2 maddesine göre; 

“…görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamu-
nun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 

Bu yaptırımın herhangi bir durumda herhangi bir kişi için uygulandığını duydunuz mu? Ben hiç duy-
madı. Biliyorum şimdi kimi okurlar;   

“- Sayılsa ne olur; adamlar Anayasanın gereklerini bile yerine getirmiyor!”  

diyebilecektir. Doğrusu pek haksız da sayılmazlar. İyi ama olup biten yıkımları izleyip yakınmakla, 
IBAN’lara para yatırmakla mı yetineceğiz; böyle mi sürsün? “Ormanların Delisi” (!) olarak söylüyo-
rum:  Hayır, sürmesin; kim ne derse desin, sürmeyecek de zaten ! Sizi bilmiyorum; ben sürmemesi 
için tüm demokratik haklarımı kullanacağım. Bilmem anlatabildim mi? 

*** 
31 Temmuz 2021 günü paylaşıma açtığım “…Sessiz Tartışmalar (GÜNCEL 9)”da orman yangınları 

sorgulanırken sorulmasını ve yanıtlanmasını gerekli gördüğüm onbeş soruyu  açıklamıştım*. Ciddiye 
alan da almayan da sağolsun. Bu “…Sessiz Tartışmalar”daysa orman yangınlarının ve zararlarının 
en aza indirilebilmesi için “ne yapılmalı” sorusunu yanıtlamaya çalışıyorum. “- Bir işe yarar mı?” di-
yorsanız, söyleyeyim: Bilmiyorum doğrusu. Ama, bir kez daha belirteyim; isteyen istediği yerde ve 
istediği gibi kullanabilir, izin almasına gerek yok; yeter ki kullanılsın... Elimden yalnızca bu geliyor ne 
yazık ki 

Derin bir hüzünle… 
Yücel ÇAĞLAR 
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Ben hâlâ orman yangınlarındayım… 

Çok büyük acılar yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Çaresizlik içindeki yurttaşlarımızın büyük 

bir çoğunluğu bu acıları derinden duyumsuyor. Son su baskınları ile taşkınlarının yol açtığı 

yıkımlar bu acıları pekiştirdi ne yazık ki. Başta ilgili kamu kuruluşlarının, çeşitli belediyelerin 

çalışanları, gönüllü kişi ve kuruluşlar bu zorlu günlerin pek de görünmeyen “kahramanlarıydı”.  

Yurttaşlarımız yıkımlardan zarar gören canlıların kurtarılması için özveriyle çabaladı. Özellikle 

“şirketten” olmayan kitle iletişim araçlarının çalışanları son derece duyarlı, olabildiğince de 

ilgili davrandı. Sağ olsunlar; iyi ki varlar*… Siyasal iktidar ise yine tam anlamıyla ne yaptığını 

bilmez, tutarsız bir tutum sergiledi. RTÜK örneği kimileri de “ayıp ötesi”, daha doğrusu hukuk 

dışı çabalara girdi. Sonunda olan oldu: “Resmi” söylentilere göre yangınlarda 18-19 insanımızı 

yitirdik; yaklaşık 200 bin hektar maki ve orman ekosistemimiz ile tarımsal alandaki varlıklar 

zarar gördü, binlerce yurttaşımızın evi ahırı, evcil hayvanı yandı. Son su baskınları ile taşkınla-

rındaki can yitimlerinin ise yüzü aşacağı söyleniyor. Parasal yitimlerin ne olduğunu bilmiyo-

rum; ilgilenmiyorum da. Nasıl olsa “devletimiz güçlü, yaraları hemencecik sarar” (!) Benim ak-

lım fikrim, gönlüm hâlâ orman yangınlarının yol açtığı ekolojik, toplumsal, kısmen de ekonomik 

yıkımlarda; daha çok da yangından zarar gören yerlerde nelerin nasıl yapılacağında. Söz ko-

nusu olan önceki yıllarda yaşadıklarımızdan çok daha büyük ve yaygın yıkımlar çünkü. Üstelik 

gerekenler gerektiği gibi yapılmazsa gelecekte daha büyük yıkımların gündeme gelmesi olası. 

Bakın, henüz yangınlar sürerken bile yangından zarar gören yerlerin hemen ağaçlandırılma-

sından söz edenler çıktı. Örneğin TEMA bile bu amaçla para yardımı toplamaya başladı. Cum-

hurbaşkanı ise “Ormanlarımız yandı bitmedi ki. 19 senede biz bu ülkede 5,5 milyar ağaç diktik. Nasıl 

diktiysek yine dikeceğiz.” müjdesini (!) verdi (13 Ağustos 2021; Bozkurt) Deyim yerindeyse “pes”! 

Anlayamıyorum doğrusu, bu acele nedendir? Bence bu aşamada öncelikle yapılması gereken, 

yangından zarar gören yerleri hemen, külleri bile henüz soğumadan ağaçlandırmak değildir. 

Kaldı ki, OGM’nin bu aşamadaki kısıtı parasal kaynak da değildir. Ayrıca, OGM, şimdilerdeki 

yapısıyla, yanı sıra, egemen yönetim anlayışıyla gerekenleri gerektiği gibi yapamaz. OGM’den 

istenebilecek olan, yapılması gerekenleri gerektiğince yapabileceklere “gölge etmemesidir”, 

yapabilirse kalan maki ve orman ekosistemlerinin gerektiğince korumasıdır. “- Bunu yapabilir 

mi?” derseniz, bakalım, göreceğiz. 

Öte yandan, Cumhurbaşkanı’nın aynı konuşmasında “… ne yangın ne sel bölgelerine giderler 
sadece oturdukları yerden gazel okurlar” diye tanımladıklarından ama yüreği ve beyni hâlâ çalışan 
birisi olarak ben de;  

✓ maki ve orman ekosistemlerinin zarar gördüğü yerleri TV görüntüleri dışında görme-
dim; incelemeler de yapmadım;  

✓ birbirlerinden uzakta bu denli çok sayıda yangının neden ve nasıl çıktığını bilmiyorum;  

✓ yangınları söndürme çalışmalarının kimler tarafından nasıl yönetildiğini yerlerinde izle-
medim. 

Yine de herkes gibi; 

✓ söndürme çalışmalarının her aşaması ve alanında büyük kargaşaların yaşandığını, 

✓ eksik ve yanlış haberlenmeden kaynaklanan “bilgisel” kirlenmeden gözün gözü 
görmediğini, 

✓ gerekli teknik bilgi ve donatımdan yoksun olmasına karşın akıl almaz bir özveriyle 
didinen yurttaşlarımızın çabalarını  

çaresizlik içinde hüzünlenerek, yanı sıra, kimileyin de öfkelenerek izledim…  

Öte yandan bu süreç boyunca kalan mesleksel deneyim ve bilgi birikimimle;  

 
* Yeri gelmişken, Şahin Akdemir, Yaşar Cinbaş ile Erdal Tovka’nın anısına bu “…Sessiz Tartışmalar”ı 

okumadan önce “Only the Brave” adlı filmi izlemenizi öneririm (https://youtu.be/mQj4BkYf-HM) Bizim-
kilerin de (!) böyle bir “güzellik” yapmalarını dilerim. 

https://youtu.be/mQj4BkYf-HM
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✓ bu denli çok sayıda yangın çıkmayabilir miydi; 

✓ yangınlar bu denli büyük yitimlere yol açmayabilir miydi; 

✓ bundan sonra neler nasıl yapılmalı 

sorularını yanıtlamaya çabaladım; doğaldır ki tümüyle el yordamıyla     . Bu nedenle, özellikle 

ormancılık araştırma enstitüleri ile orman fakültelerinde çok daha gerçekçi tartışmaların yapılıp 
önerilerin geliştirilmesini dilerim. Bu dilekte bulunurken önyargıların, anlamsız bilgiçliklerin, 
“oğlum bina okur, döner döner bir kez daha okur” tutumlarının, aktarmacılıkların, iletişimsiz-
liklerin bir kenara konulmasını söylememe gerek var mı, bilmiyorum. 

 

Yine “tek ağaca bakarken ormanı görememek” deyimini kullanacağım: Bu deyimin çağrıştır-
dığı duruma düşmemek gerekiyor. Daha açık bir söyleyişle; bu yıl çıkan yangınların yol açtığı 
yıkımların onarımı kesinlikle yalnızca zarar gören yerlerde yapılacak ağaçlandırma çalışmala-
rına indirgenmemelidir ! Bir kez, yangınların nerelerde, hangi orman ekosistemlerine – doğal 

mı, ağaçlandırılma ya da gençleştirme yoluyla mı oluşturulmuş, kaç yaşında vb - ne denli ve ne türden 
zararlar verdiği, buralarının hangi amaçlarla, kimler tarafından nasıl ağaçlandırılacağına ilişkin 
ne bir veri ne de bir öngörü var. Kaldı ki, ağaçlandırma, buralarda yapılması gerekenlerin gö-
rece en kolayıdır. Öyle ki, kimi yerleri doğasına bırakıp, belki yalnızca gerektiğince arazi hazır-
lığı yapmak da yeterli olabilecektir. 

Kısacası, “ne yapılmalı”, bu bağlamda yanıtlanması kolay bir soru değil. Bu nedenlerle ben 
çok boyutlu bir tartışma sürecinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama bu bağlamda ağırlıkla 
yönetsel önermelerde bulunacağım. 

*** 

Orman yangınları ile zararlarının en aza indirilmesi kamusal etkinliktir ama… 

Tüm ekosistemler gibi maki ve orman ekosistemleri de geniş anlamda, yani yalnızca insanları 
değil, canlı cansız tüm varlıkları doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen anlamında kamusal var-
lıklardır. Üstüne üstlük, ülkemizde hukuksal olarak “orman” sayılan yerler ile bu yerlerdeki 
maki ve orman ekosistemlerin devletin mülkiyetindedir; devlet adına OGM tarafından yönetil-
meye, “korunmaya”, iyileştirilmeye ve “genişletilmeye çalışılıyor. Bu vb nedenlerle yanmasını 
ve yol açabileceği zararları en aza indirmek, yanan yerlerde yeniden orman ekosistemleri oluş-
turmak kamusal etkinlik alanıdır. Kamusal etkinliklerin ise bütüncül olarak tasarlanması, plan-
lanması ve yürütülmesi gerekir. Ne var ki ülkemizde kamu yönetimi tümüyle çökmüştür; kendi 
kendine değil kuşkusuz: Çağdışı ve dışa bağımlı kafalarla bilinçle, kinle, yetersizliklerle, öngö-
rüsüzlüklerle çökertilmiştir. Kamu yönetiminin tüm yetkinlikleri, bilgi ve deneyim birikimleri, 
olumlu gelenekleri yoksanmış ya da tüketilmiştir. Doğaldır ki “katma bütçeli ve tüzel kişiliğe 
sahip” OGM de bu süreçten etkilenmiş; “kraldan çok kralcı” tutumuyla varlık gerekçesiyle bağ-
daşmayan özelleştirmeleri hızla yaygınlaştırmıştır. OGM artık yatırımcı, yapımcı olmaktan bü-
yük ölçüde çıkmış; ormancılığımızın olanaklarını, “devlet ormanı” sayılan yerler ile orman eko-
sistemi rantını özel girişimcilere aktaran aracı bir kuruluşa dönüşmüştür. Bu yönelimi OGM 
nedeniyle orman yangınları ile zararlarının en aza indirilmesi gibi kamusal bir işlevi bile gerek-
tiğince göremez duruma gelmiştir. 

Tüm bu nedenlerle OGM artık, Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki yangınların bu yıl yol açtığı yı-
kımları onaramaz; bu amaçla özel bir kamusal – yalnızca devlet değil !- yapılanma ve çalışma 
düzeninin oluşturulması gerekiyor. 

Olabilir mi, yapılabilir mi? 
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“- Güldürme insanı, bu siyasal iktidarla mı ?” demeyin, “yargısız infazda” da bulunmayın ne 
olur… Che’nin sözleriyle; “gerçekçi olup olanaksızı isteyelim” ! İstemek de yetmez; bunun için 
emek verelim. İsteyelim ve gerektiğince emek verelim ki, 2019’da olduğu gibi, yine siyasal ik-
tidarın ağaçlandırma gülünçlüklerine “konu mankeni” olmayalım. 

Sonra, neden olmasın, yapılamasın; dünyada pek çok örneği var. İşte en ünlü ikisi: 

(i) Tenesse Valley Authority (TVA): 

ABD’de 1933 yılında Başkan Franklin D. Roosevelt’in ekonomik programı kapsamında oluştu-
rulan TVA, temel işlevi elektrik üretimi ve dağıtımı olan şirkete benzer bir kamusal kuruluştur. 
TV, bu işlevinin yanı sıra Tennessee’nin tümü ile komşu altı eyaletin kimi bölgelerindeki su 
kaynaklarının değerlendirilmesi, şiddetli toprak aşınımı ve taşınımının önlenmesi, kırsal kal-
kınmanın ve sanayileşmenin sağlanması vb etkinlikleri planlayıp projelendirerek uygulayan, 
büyük ölçüde özerk bir yapı olarak etkinlikte bulunmuştur. 

(ii) Cassa del Mezzogiorno (Güney (İtalya) Fonu: 

İtalya’nın görece az gelişmiş Güneyindeki su kaynaklarının başta elektrik üretimi olmak üzere 
değerlendirilmesi kesimlerinde ekonomik ve toplumsal koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 
1950 yılında gündeme getirilip uygulanmış tümleşik bölgesel kalkınma projesidir. 

Bildiğiniz gibi, kapitalist büyümenin yol açtığı “eşitsiz gelişme” sorununa bir çözüm getirmek 
amacını ürünü olan bu türden yaklaşım ve uygulamalar ülkemizde de gündeme gelmiştir. Ör-
neğin 1970’lerde başlatılan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki etkinlikler 1989 
oluşturulan GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından planlanıp yürütülür olmuştur. 2006 yılın-
daysa yine bölgesel olarak etkinlikte bulunan “kalkınma Ajansları” (KA) gündeme getirilmiştir. 
KA’lar arasında; 

✓ Güney Ege Kalkınma Ajansı (Aydın, Denizli, Muğla), 

✓ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Antalya, Burdur, Isparta) ile 

✓ Çukurova Kalkınma Ajansı da (Adana, Mersin) 

bulunuyor. 

Bu anımsatmalardan sonra şimdi önerimi “tartışmaya” (!) açabilirim: Bence bölgesel kalkınma 
plan, program, proje ve örgütlenme deneyimlerinden de yararlanarak; 

İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Mersin, Adana ile Hatay illerinde son orman yangınlarının 
yol açtığı, bundan sonra da yol açabileceği ekolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
yıkımları onarmak; yeni orman yangınlarını ve yıkımlarını en aza indirmek amacıyla tüm-
leşik “Bölgesel İyileştirme ve Koruma Projesi” 

hazırlanabilir. Bu amaçla;  

✓ demokratik bir kamusal yönetsel yapı – “başkanlık”, “kurum” vb- oluşturulabilir; yetki, 
bütçe, uzman işgören, araç gereç donanımı sağlanabilir; 

✓ gerekli hukuksal düzenlemeler yapılabilir. 

İlgili Bakanlıkların, bu kapsamda “kalkınma ajansları” vb kuruluşlarının da desteklemesi gere-
ken bu yönetsel yapının temel işlevi, saydığım illeri kapsayacak tümleşik  

✓ beş yıllık “bölgesel” plan,  

✓ iller düzeyinde yıllık programlar ile  

✓ etkinlik projelerinin  

hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaların eşgüdümü olabilir. 

Öte yandan; Anayasamızın “Planlama, Ekonomik ve Sosyal Konsey” başlığı altında yer verilen, 

ilginçtir       hâlâ yürürlükte olan 166. Maddesine göre; 

“Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli 
ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak 
verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. 



 

5 
 

Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, 
yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gö-
zetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre 
gerçekleştirilir.” 

Bir de 6831 sayılı Orman Kanunu’nun en son 2003 yılında düzenlenen 58. Maddesini anımsat-
mak isterim. Bu madde de; 

“Orman rejimine dahil veya yeniden orman tesis edilecek yerlerde havza bazında yapılacak ağaç-
landırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ekosistemlerin korunup geliş-
tirilmesi ve havzada yaşayan insanların hayat şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleri, Çevre ve Or-
man Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanan entegre projeler ha-
linde uygulanır.” 

kuralı var. En azından bu kuralın yaşama geçirilmesini sağlamak amacıyla toplumsal istem, 
yanı sıra, siyasal iktidarın üzerinde demokratik baskı oluşturulabilir. Böylece, siyasal iktidarın, 

yanı sıra, fırsatçı kişi ve kuruluşların “artizlik”       yapması da önlenebilir. Belki... 

*** 

Bunların da yapılamayacağını düşünüyorsanız eğer, başka ne söyleyebilirim ki? Ama durun 
durun, bir de şunlar var yapılması gereken; gerektiğince yapılabilse, deyim yerindeyse “kıya-
met mi kopar”? Kopmaz bence, kopmaz ama… 

 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, yönetsel, toplumsal, kültürel, siyasal, dolayısıyla yurt-
taşlarımızın çoğunluğunun ruhsal durumu, olası iklimsel değişiklikler bir yana büyük deprem, 
yangın, su taşkını ve baskını, toprak kayması vb “doğal” (!) sorunların en aza indirilmesine, 
kalıcı biçimde çözümlenmesine olanak verir mi sizce? Yanıt sizin ! Ama önce lütfen yukarıdaki 
görüntüleri de göz önünde bulundurun. Halkımız nasıl der; “- Verilmiş sadakamız varmış !” 

değil mi; evet, “verilmiş sadakamız varmış”     

*** 

İlgili meslektaşlarımın izniyle, benim bile yıllardır “onyüzbindört”      kez yinelediğimiz gerçek-

leri, yanı sıra, gereklilikleri güncelleştirerek “onyüzbinbeşinci” kez aktarıyorum. Bunu çok ge-
rekli görüyorum, çünkü, ilgili bakan bir yana “muhalefet” görünümlü oluşumların, yanı sıra TV 
ve gazete “köşebentlerin” sergiledikleri bilgisizlikler, en azından benim katlanabileceğim tür-
den değil; özellikle de o bitmez tükenmez helikopter, uçak “muhabbetleri”… 

*** 

“Orman yangınlarıyla mücadele” ne “mücadelesidir? 

Ormancılık yazınında ve söyleminde “orman yangını” söz konusu olduğunda hemen akla gelen 
üçüncü sözcük “mücadele” oluyor: Orman yangınlarıyla mücadele ! Ne ormancılık yönetimi ne 
yangın ekolojisi ne de yönetsel, yönden anlamlı buluyorum bu söylemi. Ben olsam “orman 
yangınlarını ve olası yıkımlarını en aza indirme yönetimi” tamlamasını yeğlerim. Nasıl dile ge-
tirilirse getirilsin, konunun birbiriyle ilişkili iki boyutuyla tartışılması gerekiyor. 

 

 

Yanlış olan hangisi? 
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(i) Orman Yangınlarını En Aza İndirme – “önleme” değil !-: 

Durun bir dakika; aramızda kalsın ama her orman yangınının “kötü yangın” olmadığını söyle-
meliyim. Kimi okurların; “- Nasıl yani ?” dediğini duyar gibiyim ama şimdilik yalnızca bunu 
söylemekle, “kötü yangınlar” üzerinde durmakla yetiniyorum. 

Şimdi orman yangınların çıkma nedenlerini bu bağlamda da anımsayalım. Orman yangınları 
temelde iki nedenle çıkıyor. 

(a) Yangınlar ekolojik nedenlerle çıkabiliyor: Sözgelimi; 

o sıcaklık, yağış, rüzgar, nem oranları vb iklimsel oluşumlar, 

o arazilerin denizden yüksekliği, eğimi, yöneyi vb özellikleri, 

o orman ekosistemlerinin ağaç ve ağaççık türü bileşimi, yaşı, sıklığı,  orman bakım ça-
lışmalarının yeterliliği, diri ve canlı bitki örtüsünün niteliği ve niceliği vb yapısal özel-
likleri; 

o yanıcı madde birikimi vb 

orman yangınlarının çıkma olasılığı üzerinde etkili olabiliyor. 

Ülkemizin özellikle Güney Marmara ile Trakya Bölgelerinin Batısı ile Ege, Akdeniz Bölgeleri-
nin özellikle denize bakan yöneylerindeki ekolojik koşullar orman yangınları yönünden son 
derece uygundur.  

(b) Yangınlar insanların bilinçli ya da bilinçsiz eylemleriyle de çıkabiliyor:  

Bu başlık altında etkenlikleri dönemsel, bölgesel, yersel olarak değişen yüzlerce eylem sayıla-
bilir; ayrıntılarıyla da sayılması, genellemelerden kaçınılması gerekiyor; OGM’nin kuruluşun-
dan bu yana yapageldiği “kasıt”, “ihmal”, “dikkatsizlik” vb açıklamalar bu nedenle gerektiğince 
yol gösterici olabilecek denli anlamlı değildir. 

Öte yandan; bu bölgelerdeki kırsal yerleşmelerin yersel dağılımı, özellikle orman ekosistemle-
rinin içinde ya da bitişiğinde yaşayanların başta tarım ve hayvancılık olmak üzere yaşama kül-
türleri yangınları tetikleyebilecek özelliklerdedir. 

Ek olarak; ormancılık, yanı sıra, turizm, madencilik, enerji, inşaat, ulaşım, tarım politikaları ve 
bu politikalara dayanak olan hukuksal düzenlemeler ağırlıkla; 

o bir yandan özellikle büyük sermaye sınıflarına yeni ve kolay arazi rantları kazandırmaya  

o bir yandan da yoksul köylülere “sus payı” niteliğinde arazi, özellikle de “devlet ormanı” 
sayılan arazileri edindirmeye  

yöneliktir. Bu gibi uygulamalar kapsamında yangınların en aza indirilmesine yönelik hemen 
hemen hiçbir kural getirilmemekte; getirilmiş olanlara ne denli uygulandığı ise düzenli olarak 
denetlenememektedir.  

Tüm bu koşullar veriliyken ülkemizde orman yangınlarının çıkması kaçınılmazdır. Ancak hem 
sayılarının hem de olası zararlarının en aza indirilebilmesi olanaklıdır. Dolayısıyla ““orman yan-
gınlarını ve olası yıkımlarını en aza indirme yönetiminde” önceliğin ve ağırlığın yangınların 
çıkma olasılığının en aza indirilmesine verilmesi gerekiyor. Bu amaçla; 

✓ Özellikle yangın çıkma olasılığının yüksek olduğu yörelerdeki ormancılık birimlerinin -or-
man işletme müdürlükleri ile şefliklerin- alan genişliği yörenin ekolojik, toplumsal ve kültürel 
özellikleri de göz önünde bulundurularak kesinlikle daha da azaltılmalıdır. 

✓ Özellikle yeni orman ekosistemi oluşturma amaçlı ağaçlandırma sürecinde örneğin ağaç 
ve ağaççık türü seçimi, sıklık, bakım vb uygulamalarda dikkate alınan değişkenler gerçekçi 
olarak belirlenmeli; yangın çıkma olasılığını en aza indirme temelli ağaçlandırma projeleri 
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

✓ Ülkemizin kırsal yapılanma geleneği, “devlet ormanı” sayılan yerlerin, bu yerlerdeki orman 
ekosistemlerinin, yaylaklar ile yaylaların parçalanmasına, delik deşik olmasına, dolayısıyla 
ekolojik bütünselliğinin bozulmasına yol açmıştır. Bu yapı, özellikle 2000’li yıllarda yaygın-
laştırılan özelleştirme, plansız yapılaşma, madencilik, turizm, enerji, “özel ağaçlandırma” 
vb izinleri ve arazi tahsisleriyle pekişmiştir. Bu aşamadan sonra yangın çıkarma olasılığı 
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yönünden zorunlu olduğu saptanacak yörelerdeki izinler, tahsisler kaldırılmalı; kaldırılama-
yacak yerlerdeki tesislere, yapılara ise yangın önleme alma zorunluluğu getirilmelidir; bu 
zorunluluğun yerine getirilip getirmediği düzenli olarak denetlenmelidir. 

✓ Anayasamızın hemen hemen hiç işletilmeyen 170. Maddesine göre; 

“Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğü-
nün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbir-
liğini sağlayıcı tedbirlerle, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman olarak muha-
fazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması; orman için-
deki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan 
yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir. Devlet, bu halkın 
işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Orman 
içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.” 

Siyasal iktidarın 2012 yılında çıkardığı 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Destek-
lenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye 
Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’unun “Orman Köyleri Halkının Nakli ve Yerleştiril-
mesi” başlıklı ikinci bölümündeki çeşitli maddelerde bu amaçla yararlanılabilecek kurallar 
bulunuyor.  Bu kurallar demokratik bir işleyiş içinde yaşama geçirilmelidir. 

✓ Orman muhafaza memurları  

o uygun bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı, öncelikle orman ekosistemlerinin içinde ve 
bitişiğinde yaşayan yöre insanlarından seçilmeli,  

o sayıları daha da artırılmalı,  

o sözleşmeli olarak değil orman işletmelerinin sürekli kamu görevlileri olarak işlendiril-
meli,  

o gerektiğince eğitilmeli,  

o teknolojik izleme olanakları pekiştirilmeli,  

o sabit yerleşimleri sağlanmalı; bu yapılırken de ekonomik ve demokratik hakları özen-
dirici düzeye çıkarılmalı,  

o “rotasyon” gibi ormancılığın gerekleriyle bağdaşmayan yer değiştirme uygulamaları 
durdurulmalıdır. 

✓ Tüm ormancı teknik işgörenleri ile orman muhafaza memurlarının atanmaları ve yer değiş-
tirmeleri sırasında görevlendirilecekleri yörelerin ekolojik, toplumsal ve kültürel özellikle-
riyle ilgili bilgi ve deneyim birikimleri gözetilmeli, uzmanlaşmaları sağlanmalı; yer değiştir-
meleri sırasında bu uzmanlıkları gözetilmelidir. 

✓ Yerleşmelere, yollara yakın orman ekosistemlerinde budama, diri ve ölü örtü temizliği vb 
çalışmaları aksatılmamalı; servi gibi görece olarak güç yanan ağaç türleriyle yangın perde-
leri oluşturulmalı; “orman yangını itfaiyecileri” yalnızca kış aylarında bu çalışmalarda da 
görevlendirilmelidir. 

✓ Yangın erken uyarı, bildirme düzenekleri çok daha sık biçimde oluşturulmalı yıl boyunca 
işler tutulmalıdır. 

✓ Yangın çıkma olasılığı yüksek orman işletme müdürlüklerinde meteorolojik koşulları, bu 
koşullardaki olası değişme ve gelişmeleri gerektiğince değerlendirmek amacıyla meteoro-
loji mühendisleri de işlendirilmelidir. 

✓ “Devlet ormanı” sayılan yerlere, özellikle de bu yerlerdeki orman ekosistemlerine hangi 
amaçla olursa olsun giriş ve çıkışlar orman işletme şefliklerinin iznine bağlanmalı; “drone”, 
İHA vb araçlarla sürekli olarak izlenmelidir. 

✓ “Yangın mevsimi” olarak adlandırılan dönemsel süre kaldırılmalı; yangın önleme çalışma-
ları belirli aylarda yoğunlaştırılmalı ama kesinlikle tüm yıl boyunca sürdürülmelidir. 

✓ Orman işletme müdürlükleri ile orman işletme şeflikleri, başta çevre/doğa korumacı ala-
nında etkinlikte bulunanlar olmak üzere gönüllü kuruluşlarla özellikle bulundukları yöreler-
deki yurttaşlarımızın eğitilmesine yönelik işbirliğine girmelidir. 
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Açıktır ki bu önlemlerin kısa bir süre içinde alınması olanaksızdır. Bu nedenle, kesinlikle ülke-
sel ve bölgesel -orman bölge müdürlükleri değil !- “Orman Yangınları En Aza İndirme Eylem Plan-
ları” hazırlanmalı, uygulanması da yasal güvence altına alınmalıdır. 

(ii) Orman Yangınlarını En Az Yitimle Söndürülmesi: 

Bilindiğiniz gibi her yanma olayı büyük ölçüde kendine özgüdür. Bu özgünlük; 

o Yanıcı maddenin özelliği (cinsi -sıvı, katı, gaz vb-, yoğunluğu vb),  

o yanma yerinin koşulları, (kapalı ya da açık alanlar; yapı malzemelerinin niteliği vb) 

o yanmanın gerçekleştiği hava koşulları, 

o yangının çıkma nedeni 

vb göre değişir. Hangi nedenle çıkarsa çıksın orman yangınları, çoğu yangın türünden farklı 
olarak zamanı, şiddeti, yayılma hızı, çoğunlukla denetlemeyen koşullara göre çıkabilir, yayıla-
bilir: Sözgelimi;  

o İklim (sıcaklık, nem, rüzgar, yıldırım), 

o ağaç, ağaççık, çalı, ot vb yanıcı maddenin özelliği, 

o arazi yapısı, 

o bitki örtüsünün yaşı, sıklığı, boyu vb 

orman yangınları türü, şiddeti ile yayılma hızı vb üzerinde birbirleriyle etkileşimli olarak belir-
leyici olur. Bu nedenlerle, orman yangını söndürme çalışmalarının her koşulda bilgili, dene-
yimli işgörenler -yangın uzmanları/şefleri vb - tarafından yönetilmesi zorunludur. Bu amaçla: 

✓ Orman yangını söndürme çalışmalarının bu değişkenlerin eşzamanlı olarak dikkate alındığı 
tümleşik bir sistem olarak kurgulanması ve yine bir sistem olarak yürütülmesi gerekir. Ül-
kemizde orman yangını söndürme çalışmalarına böyle yaklaşılması, en iyimser söylemle 
rastlantısaldır. Bu nedenle de yangınların söndürülmesi günümüzde bile iklim koşullarına, 
yanıcı maddelerin tükenmesine, yangının sucul ya da ağaçsız, ağaççıksız, çalısız bir yere 
gelmesiyle yahut büyük can, mal, parasal yitimler pahasına sönüyor ya da söndürülebiliyor. 

✓ Öncelikle orman yangınları yönünden riskli yörelerdeki orman işletme müdürlüklerinde tüm 
uğraşı yalnızca orman yangınları söndürme çalışmalarına ilişkin söz konusu sistemi kurgu-
lamak ve yaşama geçirilme sürecini yönetmek olacak uzman* işgörenler işlendirilmeli; bu 
amaçla orman fakültelerinde “lisan üstü” izlenceler açılmalı, kimi ormancılık araştırma ens-
titülerindeki “Orman Yangınları ve Araştırma Başmühendislikleri” güçlendirilmelidir. 

✓ Orman yangını söndürme çalışmalarına yalnızca eğitimli* ve tam donanımlı orman yangını 

söndürme işçileri -itfaiyeciler- katılmalıdır**; bu işçiler için “meslek standartları” eğitilmemiş 

yurttaşların, yanı sıra, eğitimsiz askeri birliklerinin rastgele bir düzen içinde katılmasına izin 
verilmemeli; OGM’nin 2019 yılında çıkardığı “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Ya-
pan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik”, eksiklikleri giderildikten sonra yaygın olarak ya-
şama geçirilmelidir. 

✓ 2016 yılında ülkemizde de “İtfaiyeci” başlığı altında bir “Ulusal Meslek Standardı” hazırlan-
mıştır. Bu standart kapsamında “E. İtfaiye olay önleme uygulama ve süreçlerini yönetmek” 
başlıklı görevler kapsamında “E5. Orman yangınlarını önleme ve koruma sürecini planlamak ve 
yönetmek” işlemine ilişkin dört “Başarım Ölçütü” tanımlanmıştır. Bu standart orman yangını 

 
* Bu amaçla Türkiye Ormancılar Derneği’nin 2020 yılında yayımladığı “İtfaiyeciler İçin Orman Yangınları El 

Kitabı”ndan yararlanılabilir. 

**2016 yılında ülkemizde de “İtfaiyeci” başlığı altında bir “Ulusal Meslek Standardı” hazırlanmıştır. Bu 

standart kapsamında “E. İtfaiye olay önleme uygulama ve süreçlerini yönetmek” başlıklı görevler kapsa-
mında “E5. Orman yangınlarını önleme ve koruma sürecini planlamak ve yönetmek” işlemine ilişkin dört 
“Başarım Ölçütü” tanımlanmıştır. Bu standart orman yangını söndürme işçileri için yetersizdir; orman  
söndürme işçiliğine özel bir “ulusal meslek standardı” hazırlanmalı, dolayısıyla da ulusal “mesleki ye-
terlilik” zorunluluğu getirilmelidir. 
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söndürme işçileri için yetersizdir; orman yangını söndürme işçiliğine özel bir “ulusal meslek 
standardı” hazırlanmalı, dolayısıyla da ulusal “mesleki yeterlilik” zorunluluğu getirilmelidir. 

✓ OGM’nin daha çok orman yangını “mevsiminde” görevli “Yangın Yönetim Merkezi” işlevsel 
olarak gerektiğince etkin olamamaktadır. Özellikle tekil orman yangını söndürme çalışma-
ları yangın uzmanı/şefi tarafından yönetilmeli; işletme müdürü, orman bölge müdürü, or-
man genel müdürü, bakan, vali vb düzeylerdeki yöneticilerin yangın uzmanın/şefinin çalış-
malarına karışmamaları sağlanmalıdır. Ancak bu yıl çıkan yangınlarda olduğu gibi büyük 
ve yaygın orman yangınlarının söndürülmesi çalışmaları yörenin ekolojik koşullarını -iklim, 
arazi yapısı, orman ekosistemlerinin özellikleri vb - yöredeki halkla ilişkileri vb konularında 
bilgili ve deneyimli yangın uzmanı/şefleri tarafından oluşturulacak bir kurul tarafından yö-
netilmeli; bu kurula orman işletmelerinden en az bir meteoroloji uzmanı da katılmalıdır. 

✓ Orman yangını söndürme işçileri de uygun bedensel ve ruhsal özelliklere sahip, sağlıklı, 
öncelikle orman ekosistemlerinin içinde ve bitişiğinde yaşayan yöre insanlarından seçil-
meli; mevsimlik ve sözleşmeli olarak değil orman işletmelerinin ekonomik ve demokratik 
hakları sağlanmış “orman yangını itfaiyecileri” olarak işlendirilmeli, gerektiğince eğitilmeli*, 
sayıları daha da artırılmalı, başta koruyucular olmak üzere gelişkin araç ve gereçlerle do-
natılmalıdır.  

✓ Bir zamanlar orman yangını olasılığı yüksek orman işletmelerinin – orman işletme şefliklerinin- 
sorumluluk alanlarında “yangın havuzları” oluşturulmuştu. Bu “yangın havuzlarının” sayısı 
artırılmalı; güvenlik altına alınmalı, başka amaçlarla kullanılmamalı ve her mevsim dolu tu-
tulmalıdır. 

✓ İzmir’de açılan ve gerektiği gibi donatılan ama sonradan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne dev-
redilen Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi yeniden açılmalı; ek olarak, başta Mersin., 
İzmir ve Çanakkale ya da Balıkesir olmak üzere yenileri de açılmalıdır. 

✓ Çokça sanıldığı gibi orman yangınlarını söndürmede “olmazsa olmaz” gibi düşünülen ne he-
likopterler ne de uçaklar her türlü koşullarda – arazi, başta rüzgar olmak üzere iklim, orman ekosis-

teminin özellikleri, su kaynağına uzaklık vb- gerektiğince etkili olabilmektedir. Helikopter ve uçakla-
rın farklı yangın koşullarındaki iş görme becerilerinin analizleri yapılmalı; gerektiğinde eko-
lojik koşullara uygun farklı özelliklere sahip helikopter ve uçaklardan yararlanılmalıdır.  

✓ OGM, katma bütçeli olmasının yanı sıra gelirlerinin yarısından fazlası orman ürünleri ile 
ormancılık hizmeti satış gelirlerinden – döner sermaye gelirleri- oluşmaktadır. Bu bir olanak 
sayılmalı; OGM belirli bir dönem içinde gerekli nitelik ve nicelikte helikopter, uçak vb araç-
ları edinmeli, kiralama uygulamasını durdurmalıdır.  

✓ Her orman yangını özgül bir olgudur, dolayısıyla söndürme çalışmalarının da çeşitli yönler-
den özgül olması gerekir. Bu nedenle “orman yangını itfaiyecileri” özellikle her büyük yan-
gından sonra yangının tüm özellikleri ile yangın söndürme çalışmalarının başlangıcından 
sonuna değin ayrıntılı öyküsünü yazmalıdır. 

*** 

Kısacası; “orman yangınlarını ve olası yıkımlarını en aza indirme yönetimi”, birbirleriyle ilişkisi 
göz ardı edilmeden ama kesinlikle ayrı stratejiler olarak tasarlanması, planlanması ve yürütül-
mesi gereken çalışmalar olduğu hiçbir aşamada göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, orman yangın-
larının hem nedenleri hem de sonuçları yönünden ekolojik olduğu denli ekonomi politik, siya-
sal, toplumsal ve kültürel temelli süreçler – tekil olaylar değil!- olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. 
Bu nedenlerle, başlıcalarını “tartışmaya” açabildiğim değerlendirmeler ile önerilerin  

✓ ülkemizin içinde bulunduğu siyasal koşullarda, yanı sıra, 

✓ her boyutu çökmüş bir kamu yönetimiyle 

✓ çeşitli yönlerden “canı burnunda” bir toplumsal ve kültürel yapıda 

kendiliğinden gerçekleşemeyeceğinin bilincindeyim. Tartışıyor ve öneriyorum; tüm olumsuz-
luklarına karşın yurttaşlarımızdan yana umudumu yitirmiş değilim; “dün” Ulusal Kurtuluş Sa-
vaşı’nda; “bugün” Bergama’da, Eşme’de, Cerattepe’de, Madran Dağı’nda, Kazdağları’nda, 
Efemçukuru’nda, Akkuyu’da, Çaldağı’nda, Gezi Parkı’nda, “Yeşil Yol”da vb çok sayıda sava-
şımda “dipten gelen dalgayı” gördüm çünkü. 
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Ek 1: SU TAŞKINLARI, TOPRAK KAYMALARI İLE SU BASKINLARI EN AZA İNDİRİLEBİLİR ! 

Yücel ÇAĞLAR 

AFAD’ın aktardığına  göre; 

“Küresel Risk Yönetim Endeksi’nden hareketle hazırlanan rapora göre Türkiye 2019 yılında 5.0 en-
deks puanı ile insani krizler ve afetler bakımından “yüksek riskli” ülkeler grubundadır. Bu bakımdan 
191 ülke içinde 53. sırayı almıştır. Endeksin alt bileşenlerinden tehlike ve maruz kalma puanına göre 
ise en riskli 10. ülke durumundadır.”* 

Tarihteki “büyük” su taşkını ile su baskını verileri de bu saptamayı doğruluyor. Sözgelimi, aynı 
kaynakta belirtildiğine göre 1965-1990 döneminde ülkemizde toplam 568 taşkın ve baskın yaşan-
mışken bu sayı yalnızca 2019 yılında 419 olmuştur (Sayfa 92). Kimi savlara göre bu sayılar giderek 
de artacak. Ancak beni daha çok taşkın ve baskınların tarihsel eğilimi ile gerçekleştiği yöreler 
düşündürüyor. Örneğin 1950-2019 döneminde yaşanan taşkın ve baskın sayında 440’la Erzurum 
ilk sırayı alırken Erzurum’u 319’la Sivas, 266’yla Van ile 247’yle Bitlis izliyor. Ancak yersel dağılım 
giderek Karadeniz Bölgesi’nde yoğunlaşıyor. (Sayfa 91). Bu gerçekleşmeler karşında şöyle düşü-
nüyorum:  

Su taşkınları – “baskınları” değil !- acaba üst havzalardaki gelişmelerle, örneğin yaylalardaki 
yapılaşmalar, başta orman ekosistemleri olmak üzere bitki örtüsünün azalması ya da niteliğin-
deki değişmeler ile taşkın önleme yatırımlarının yetersizliğiyle ilişkilendirilebilir mi? 

“Tezim”       şu ki; evet, ilişkilendirilebilir ! Daha ileri giderek de ikinci “tezimi” öne sürüyorum: 

Karadeniz Bölgesi’ndeki “ani” su taşkınlarını –“baskınlarını” değil ! - en aza indirebilmek için 
öncelikle üst havzalarda, daha açık bir söyleyişle, yağışların göreceli olarak ilk önce , yanı 
sıra, en şiddetli olarak düştüğü bölgelerde önlem alınması gerekiyor! 

Şimdi bu “tezleri” akılda tutarak 2006 ile 2010 yıllarında yayımlanan Başbakanlık Genelgeleri bel-
leklerine bir bakalım (Ek 2 ve Ek 3): Bu Genelgelerin çıkarılmasından on yıl sonra, Giresun’daki su 
taşkınları ile su baskınlarının hemen ardından; 

“Tabiattaki dere yatakları, istisnai de olsa büyük yağışlar olduğunda kolayca akıp gidebilsin diye var. 
Biz tutup bu dere yataklarını evlerle, iş yerleriyle işgal edersek gün geldiğinde sel gelir, bunları da alır 
götürür… Bu arada bu dere yataklarını da ıslah edeceğiz. Çünkü oralardan da tehdit almak istemiyoruz; 

yıkımsa yıkım yapacağız, inşaysa inşa yapacağız.” (31 Ağustos 2020; Birgün) 

açıklamasını kim yaptı; ben mi? Peki sormak gerekmiyor mu;  

✓ dere yataklarını gerektiğince ıslah edildi mi; 

✓ dere yataklarındaki yapıları yıkıldı mı;      

✓ 1943 yılında çıkarılan 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Ka-
nunu’nu ile bu yasanın kimi maddelerini de yürürlükten kaldıran 7269 sayılı Umumi Hayata 
Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 
(1959) gerekleri yerine getirdi mi? 

✓ Tokat’ta 12 Haziran 1908 tarihinde yaşanan ve 208’i asker olmak üzere toplam 223 yurtta-
şımızı yitirdiğimiz büyük taşkından sonra Orman Mühendisi Kemal Aşk’ın -saygıyla anıyo-
rum- yönetiminde 1953 yılında başlatılan taşkın önleme ve ağaçlandırma çalışmalarından 
sonra Tokat’ta artık böylesi acılar yaşanıyor mu? 

Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi “… oturduğu yerde gazel okuyan” bir orman mühendisi olarak 
soruyorum işte: Tüm bu sorulara yanıtınız 

Evet mi hayır mı? 

Yanıtınız “hayır” ise sorumlularına 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257/2 maddesi uyarınca;  

“…görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine 
veya kamunun zararına neden olduğunuz ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu 
görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası”  

verilmiş midir?   

 

 
* AFAD, Afet ve Afet Yönetimi Kapsamında 2019 Yılına Bakış ve Doğa Kaynaklı İstatistikler, TC İçişleri Bakan-
lığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (Tarihsiz), Ankara, Sayfa 7. 
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Bence… 

Ülkemizin artık neredeyse her yanında yaşanan, bundan sonra da yaşanabileceğine kestirilen su taş-
kınları ile su baskınları tartışılması sırasında çoğunlukla gözlerden kaçırılan şu üç boyutlu gerçekliğin 
artık görülmesi gerekmektedir: 

✓ Taşkınlar,  

✓ toprak kaymaları ile 

✓ su baskınları, 

nedenlerinden birisi, “aşırı” olduğu öne sürülen uzun süreli ya da anlık yoğun yağışlar olsa da olgusal 
olarak farklı sonuçlardır. Açıktır ki, bu sonuçlar ancak gerekli önlemler alınmadığında birbirini “tetik-
lemektedir. Yağışların uzun süreli ya da yoğun olması, çok açık, doğal oluşumlardır ama söz konusu 
sonuçlar, çoğu durumda kesinlikle doğal değildir; yol açtığı yıkımlar önlenebilir ya da en aza indirile-
bilir. Dolayısıyla sorgulamaların da neden önlenemediği ya da en aza indirilemediği üzerinde yoğun-
laştırılması gerekir. Bu gerek bence üç ayrı düzlemde yerine getirilebilir. Açıktır ki, bu üç düzlemde 
yapılacak sorgulamaların, kimileri birbirleriyle bir ölçüde örtüşse de, en azından öncelik ve ağırlıkları 
farklılaşacak bilgi alanları (ekoloji, inşaat, yerleşim planlaması, tarım, ormancılık, toplumbilimsel vb), 
üzerine temellendirilmesi yöntemsel zorunluluktur. Ülkemizde, böylesi bir yaklaşım yerine, doğrular 
ve yanlışların birbirleriyle karıştırıldığı, herhangi bir önceliğin gözetilmediği dolayısıyla da anlamsızla-
şan kısır tartışmalar yeğlenmektedir. Ne var ki, bu, son derece yalın gerçeklikler, en bilgili olması 
gereken ilgili meslek örgütleri, bilimciler tarafından da çoğunlukla görülmemekte; dolayısıyla da deyim 
yerindeyse, “sapla saman karıştırılmaktadır.”  

Öte yandan; çoğunlukla da Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan su taşkınlarının alçak yerlerdeki "beton-
laşmadan", dahası, küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığı anlamına gelen söz konusu açıklama-
lara katılabilmek olanaksızdır: Taşkınlar denizden yüksekliği en fazla 500-700 metrelerden daha yük-
sek yerlerde oluşmaya başlamaktadır. Bilindiği gibi bu yükseltilerde "betonlaşma" yok denebilecek 
düzeydedir ve son derece dağınık biçimdedir.  

Ben bu bağlamda yalnızca Bölgedeki taşkınlar ile toprak kaymalarının ağırlıkla nedenleri üzerinde 
durdum. Yerleşme yerlerinde ağılıkla yerleşme yerlerinin yanlış seçimi ile alt yapı yetersizliklerinden 
kaynaklanan su baskınlarını ise benden çok daha yetkin biçimde tartışabileceklere bıraktım.  

*** 

Bölgedeki taşkınlar ile toprak kaymalarının şiddetli yağışların yanı sıra aşağıda yalnızca başlıcalarına 
değinebildiğim olumsuzluklar ile yetersizliklerden kaynaklandığını düşünüyorum: 

(i) Bölgedeki denizden 0-700 metre yükseltilerde sığ kök yapısına sahip çaylıklar, kısmen de fındık-
lar, mısırlıklar yaygındır. Bu durum, özellikle yüksek eğimli yerlerde toprakların su tutma kapasi-
tesini ve tutunma gücünü zayıflatmaktadır. Buralarda herhangi bir önlem alınmadan tarım yapıldı-
ğında ya da yerleşildiğinde, toprak kaymalarını daha da kolaylaştırmaktadır. Bölgede hem yer-
leşme hem de tarım arazilerinde sekileme, teraslandırma, uygun türlerle ağaçlandırma, yanı sıra 
doğal ağaç ve ağaççık topluluklarının korunması vb hiçbir önlem alınmamaktadır.  

(ii) Bölgedeki köylerde, mahallelerde yapılaşmalar denetimsizdir. Engelleyici kimi hukuksal düzenle-
melere karşın isteyen istediği yerlerde istediği gibi ve istediğince çok katlı yapılar yapabilmektedir. 
1985 yılında yürürlüğe konulan, en son olarak 11 Temmuz 2021 tarihine değin on kez değiştirilen 
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, arazi kullanım planlamasıyla ile ilgili bir tek kural içermemek-
tedir.  

(iii) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 2013, 2019 ve 2020 yıllarında değiştirilen 27 maddesinde 2013 yı-
lında;  

“Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapıla-
cak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı 
yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, 
köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme 
binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtar-
lıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kural-
larına uygun olması zorunludur.  
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kuralına yer verilmiştir. Açıktır ki bu kuralla özellikle kırsal yerleşmelerde arazi kullanımında yaşa-
nan başıbozukluk durum, denetimsizlik iyiden iyiye pekiştirilmiştir. 

(iv) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun yine 27. maddesinde yapılan söz konusu değişiklikle; 

“Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu hükümleri uygulanmaz.” 

kuralı getirilmiştir. Böylece, her türlü bilim dışı arazi kullanımı da yöre insanının istencine bırakıl-
mıştır. 

(v) 2011 yılında çıkarılan 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında…” KHK’nın 23. maddesiyle 3194 sayılı yasaya getirilen Ek Madde 4’ün Maddenin ilk fıkra-
sında; 

“Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen 
kısımları valilikçe bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilir. Bu yerlerin ot bedeli alın-
maksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescilleri yapılır. Bu taşınmazlar, bu madde 
kapsamında kullanılmak ve değerlendirilmek üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalanlar 
ilgili belediyelerine, diğer alanlarda kalanlar ise il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenen ilgili 
idarelere tahsis edilir.” 

kuralına yer verilmişti. Bu madde 2014 Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Ancak, 
madde yürürlükte kaldığı üç yıl içinde yaylalardaki yapılaşmalara yeni boyutlar kazandırılmıştı.   

(vi) Başta 6831 sayılı Orman Kanunu olmak üzere ilgili hukuksal düzenlemelerde özellikle 2000’li yıl-
larda yapılan değişikliklerle ülkemizdeki ormansızlaşma süreci iyiden iyiye pekiştirilmiştir. 6831 sa-
yılı yasada yapılan ve bu bağlamda yaşamsal önem taşıyan düzenlemelerin başlıcaları şunlardır: 

✓ Yasanın 2012 yılında değiştirilen 17. Maddesine göre; 

“…Devlet ormanlarında 31/12/2011 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu; yaylak ve otlak olarak 
kullanılan alanlar içindeki yerler ile yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla yerleşim 
yeri olarak kullanılan alanlar kullanım bütünlüğü de dikkate alınarak Orman Genel Müdürlüğünce tespit 
edilir. Tespit edilen bu alanlardan uygun görülenler Cumhurbaşkanı kararı ile yayla alanı olarak ilan edilir. 
İlan edilen yayla alanlarında 31/12/2011 tarihinden evvel yapılmış, … her türlü bina ve tesisler … orman 

idaresi tarafından işletilir, işlettirilebilir veya kiraya verilebilir.  

✓ Yasaya 2018 yılında getirilen Ek Madde 16’ya göre; 

“Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar 
görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe gir-
diği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, 
verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cum-
hurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına 
çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir.”   

✓ Yasanın 1. Maddesine en son 2020 yılında çıkarılan 7255 sayılı yasayla getirilen “K” bendine 
göre de; 

“Orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde, ekim ve dikim yolu ile 
yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler, orman sayılmaz.” 

Bu türden yasal düzenlemeler özellikle Bölgenin denizden yüksek yerlerindeki ormansızlaşma sü-
recini hızlandırmıştır.  

(vii)  Orman ekosistemlerinin yönetilmesindeki yapılan teknik yanlışlıklar da Bölgede sanıldığından az 
olan orman ekosistem varlığını azaltmaktadır. Örneğin Ergun İlter ile Osman Sun tarafından yapılan 
bir araştırmaya göre;  

“1963-1964 yıllarından günümüze değin (1980’li yıllar YÇ) Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 73313 hektar 
“yaşlı doğal orman” gençleştirilmek üzere kesilmiştir. Ne var ki, başarı düzeyi bilinmemekle birlikte bu 
alanların yalnızca 20010 hektarlık kısmında "gençleştirme" çalışması yapılabilmiştir. Buna göre. 1963-

1982 döneminde; "verimli üretim ormanı alanlarından 41237 hektar alan ormansızlaştırılmıştır"*. 

 
* Ergun İLTER-Osman SUN; "Doğu Karadeniz Yöresinde Orman Kaynaklarından Yararlanma Olanakları", Or-
mancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Temmuz 1984, Ankara 
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Bu durum izleyen yıllarda da sürmüştür. Örneğin Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 
1946-2020 döneminde tüm ülkemizde ağaçlandırılan toplam 2,5 milyon hektar alanın yalnızca 
%2,1’i Bölge illerinde (Trabzon, Orda, Giresun, Rize, Artvin ile Gümüşhane) yapılabilmiştir. Başka 
bir söyleyişle Bölge illerinde yıllık ağaçlandırma miktarı ülke genelinde her yıl yapılanın ancak 
%1,3’ü düzeyinde olmuştur.  

Bölgede ormansızlaştırılan alanlar çoğunlukla çay, fındık gibi kök yapıları sığ ağaççıklar ile otluk-

ların yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu durum toprakların yağışları tutma kapasitesinin azaltması-
nın yanı sıra, daha önce de belirtildiği gibi, toprakların tutunabilme olanağını da azaltmıştır.  

(viii) Bölgedeki akarsularda selleri önleme, en aza indirme amaçlı alt yapı çalışmalarının hemen he-
men hiç yapılmamış olması, selleri hem tetiklemiş hem de yaygınlaştırmıştır. "Yeşil Yol" vb yapı-
laşmalar bu süreci daha da hızlandıracaktır; 

(ix) Bölge genelinde HES'lerin yapım sürecinde yaşanan bitki örtüsü, özellikle de orman ekosistemi 
yıkımlarının bölgedeki yağışlar-bitki örtüsü dengesini iyiden iyiye bozduğu açıktır; ancak, bu, öte-
kilerle karşılaştırıldığında, daha alt sıralarda yer alacak bir etkidir. 

*** 
Anlaşılan Karadeniz Bölgesi’nde görece daha çok gündeme gelen taşkınların, su baskınları ile toprak 
kaymalarının yol açtığı yıkımlardan hiç ama hiç ders çıkarılmamış. “Onyüzbinikinci” kez (!) söylüyo-
rum: Bölgedeki su baskınları çoğu kez olduğu gibi bu kez de yalnızca yerleşmeler sürecindeki yanlış-
lıklar, alt yapı yetersizliği ile "betonlaşmadan" kaynaklanan bir durum değildir; hemen hemen tümüyle, 
500-700 metrelerden daha yüksek yerlerdeki arazi kullanım biçiminden, doğal ağaçsı bitki örtüsünün 
özellikle de doğal orman ekosistemlerinin yerlerinin azaltılmasından kaynaklanan taşkınların bir so-
nucudur. Su baskınlarının temel nedeninin yalnızca alçak yerlerdeki "betonlaşmalar" olarak algılan-
masına yol açabilecek söylemler, Bölgedeki yukarıda başlıcaları örneklenen köklü yapısal nedenlerin, 
dolayısıyla, ilgisiz “ilgililerin”, bakmayan “bakanların” ile sorumsuz “sorumluların” aymazlıklarının yine 
gözlerden kaçırılmasına yol açabilecektir. Yine de siyasal iktidar özellikle “kafalarına çay fırlattığı” yöre 
halkını taşkınların, su baskınları ile toprak kaymalarının “kader” olduğuna inandırabiliyor ya, “helal 
olsun”! 

*** 
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Ek 2: 

         9 Eylül 2006 Cumartesi      Resmî Gazete   Sayı : 26284 

Başbakanlıktan: 
Konu: Dere Yatakları ve Taşkınlar 

GENELGE 
2006/27 

Yurdumuzun değişik yörelerinde meydana gelen ve can ve mal kayıplarına sebep olduğu kadar, günlük ha-
yatı, her türlü ekonomik ve ticari faaliyeti olumsuz yönde etkileyen taşkınların önlenmesi ve yol açtığı kayıpla-
rın giderilmesi için aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.  

1) İl, ilçe ve belde gibi büyük ve orta ölçekteki planlı yerleşim yerleri ile mevzii planlara göre yapılan küçük 
ölçekteki her türlü yerleşim birimlerine ait imar planlarının düzenlenmesi esnasında Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün (DSİ) tedbir ve tavsiyelerine titizlikle uyulacaktır.  

2) Çeşitli kullanım alanları oluşturmak maksadıyla derelerin üzeri, zaruri hallere münhasır olmak üzere DSİ 
Genel Müdürlüğünün izni alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler hariç, kesinlikle kapatılmayacaktır. 
Bunun dışında dere yataklarında gerçekleştirilecek her türlü yapılar ilgili kurum veya kuruluşlarca onaylı 
bir projeye dayandırılacaktır.  

3) Dere yatakları üzerine her ne sebeple olursa olsun yapılacak köprü ve menfez gibi sanat yapıları ile dere 
yatakları üzerinden veya sınırından geçirilecek enerji nakil hattı, yol, petrol-doğal gaz boru hattı, telefon 
hattı, içme suyu ve kanalizasyon hatları ve benzerleri gibi çeşitli kuruluşlarca değişik maksatlı yapılar inşa 
edilmeden önce DSİ'nin ilgili Bölge Müdürlüklerinden mutlak surette görüş alınacak ve yapılacak tesislerin 
bu görüşe uygun olarak inşası sağlanacaktır. Yapılan müracaatlara DSİ tarafından 30 gün içinde cevap 
verilmemesi halinde uygun görüş verilmiş sayılacaktır.  

4) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, köprü altındaki su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını 
engelleyen yapılar yapılmayacaktır. Özel ve tüzel kişilerce yapılmak ve yaptırılmak istenen bu tür yapılara 
da kesinlikle izin ve ruhsat verilmeyecektir. İlgili kurumlarca yapılan denetimler neticesinde su akış kesiti-
nin daralmasına sebebiyet verdiği tespit edilen yapılar, imar mevzuatına göre mülki amirlerin sorumlulu-
ğunda yetkili belediye veya özel idare tarafından derhal kaldırılacaktır.  

5) Dere yatağından alınacak malzeme yerleri, köprüye göre tercihen memba tarafında olacak ve hiçbir şe-
kilde köprüye 750 m. den daha yakın mesafede olmayacaktır. Malzemenin alınması, derenin akış rejimini 
ve akış doğrultusunu değiştirmeyecek şekilde olacaktır. Mansap tarafından malzeme alınması durumunda 
malzeme alınan yerle köprüye olan mesafesi, yatağın topoğrafik, hidrolik ve taban malzemesi koşullarına 
göre tespit edilecek ve bu mesafe hiçbir zaman 1000 m. den daha yakın olmayacaktır. Orijinal talveg hattı-
nın muhafaza edilmesi şartıyla ruhsat verilecek, kum-çakıl işletmeleri bu esasa göre denetlenecek, aksi 
davranışta bulunanların ruhsatları iptal edilecektir.  

6) Dere ıslah çalışmaları esnasında, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğundaki yapıların (yol, köprü ve 
benzeri) zarar görmemesi için ilgili kuruluşların koordinasyonu sağlanarak gerekli tedbirler alınacaktır.  

7) Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki bölgelerde ilgili kuruluşlarca yapılacak olan yol ve sa-
nat yapılarının projeleri için Karayolları Bölge Müdürlüklerinden görüş alınacak ve mezkûr Genel Müdürlük 
standartlarına uygun olarak yapılacaktır.  

8) Yol çalışmaları sırasında arazinin düşük kotlarında suyun akışını sağlamak, aynı zamanda alt yapı tesisle-
rinin inşasına imkân tanımak için ilgili kurumların, DSİ'nin görüşleri doğrultusunda yeterli miktarlarda men-
fez yapmaları sağlanacaktır.  

9) Dere yatağı içinde veya dere yatağına bitişik alanlarda yapılan kum, çakıl ve stabilize malzeme ocağı iş-
letme faaliyetleri, DSİ'nin görüşleri doğrultusunda yapılacaktır. Usule aykırı uygulamalarda ocakların izin-
leri, ruhsat veren idarelerce iptal edilecektir.  

10) Pek çok yörede, hafriyat, molozlar ve çeşitli atıklar düzensiz bir şekilde yollara, havzalara ve dere yatakla-
rına boşaltılmaktadır. Boşaltılan katı atıklarla dolan derelerin yatak kapasiteleri fevkalade azaldığından 
taşkın riski çok büyük ölçüde artmaktadır. Dere yataklarına her türlü atık malzemenin dökülmesi, mülki 
amirler ve/veya mahalli idareler marifetiyle sürekli kontrol altında tutulmak suretiyle önlenecektir.  

11) Akarsu yatakları içerisinde oluşan ve dere yatağı kesitini daraltarak veya mevcut sanat yapılarının tıkan-
malarına neden olarak taşkınlara ve muhtemel taşkının boyutunun artmasına sebep olan ağaçlar ilgili ida-
rece temizlenecektir.  

12) Ana dere güzergâhlarında öngörülen bu tedbirler, yan dereler için de aynen uygulanacaktır.  
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13) 4373 sayılı "Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu" içinde lüzumlu görülen tedbirler 
alınacak ve yasaklanan faaliyetlerin önlenmesi takip edilecektir.  

14) Kadastro çalışmaları sırasında, dere yataklarında tabii akışa imkân verecek ve kendiliğinden oluşmuş 
dere yatağı kesiti tescil dışı bırakılarak, derenin tabii akışına tahsis edilecektir. Dere yatak genişliğinin tes-
pitinde DSİ'nin bilgisi ve görüşü doğrultusunda uygulama gerçekleştirilecektir. Kadastro çalışması tamam-
lanmış olan sahalarda münferit tescil müracaatları halinde de aynı usul ve esaslar uygulanacaktır.  

*** 

Ek 3:      

20 Şubat 2010 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 27499 

Başbakanlıktan: 

Konu : Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı. 

GENELGE 
2010/5 

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların miktarında ve şiddetinde meydana gelen farklılıklar 
ile ülkemizde son yıllarda sıkça görülen sellerin doğurduğu taşkın felaketleri dikkate alınarak, bun-
dan sonra yaşanması muhtemel taşkınlarla mücadele edebilmek amacıyla, akarsu ve dere yatakları-
nın kısa sürede ıslah edilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla, başta can kaybı olmak üzere, doğrudan ve dolaylı olarak meydana gelebilecek bütün 
taşkın zararlarının asgariye indirilebilmesi için daha önce yürürlüğe konulan Başbakanlık Genelge-
sine titizlikle uyulmaya devam edilerek, ilave olarak aşağıda belirtilen çalışmalar, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülecektir. 

1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) görev, yetki ve sorumluluk alanı dahilindeki bütün 
akarsu ve dereler, havzaları bazında taşkın riski ve muhtemel taşkın zararları yönüyle değerlen-
dirilerek, acil, kısa, orta ve uzun vadede ıslah edilmesi gerekli olanlar tespit edilecektir. Bu çerçe-
vede hazırlanacak akarsu ve dere yatakları ıslah programı Çevre ve Orman Bakanlığının ona-
yına sunulacaktır.  

2) Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan akarsu ve dere yatakları ıslah programının uygulana-
bilmesi için; öncelikle illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman ve 
personeli il valilerinin takdir ve koordinasyonunda imzalanacak protokollerle DSİ emrine verile-
cektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman ve personeliyle gerçek-
leştirilmesi uygun sürede mümkün olmayan akarsu ve dere ıslahlarına ait işler, kısmen veya tama-
men ihale edilmek suretiyle yaptırılacaktır. Bu çalışmalara ilişkin proje, mühendislik, kontrollük ve 
eğitim hizmetleri, DSİ tarafından idari imkanlarla veya ihale edilmek suretiyle yürütülecektir.  

3) Dereler üzerindeki halihazır yapılar, rölöveleri alınarak taşkın koruma kriterlerine göre DSİ tara-
fından tahkik edilecektir. Taşkın Tesisleri İşletme Tebliği hükümlerinin uygulanması, taşkın ko-
ruma kriterlerine uymayan yapıların kaldırılması ve yerine uygun yapının ilgili kurum veya kuru-
luş tarafından yapılması il valilerinin sorumluluğunda ve koordinasyonunda sağlanacaktır. 

4) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve so-
rumluluğunda yürütülmesi gereken akarsu ve dere ıslahı işleri ile ilgili olarak, bunların planlama 
safhasında DSİ’nin uygun görüşü alınacaktır. Bahse konu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve in-
şaat çalışmaları, kontrollük hizmetleri ile işletme ve bakım faaliyetleri, DSİ görüşüne uygun ola-
rak yürütülecektir. 

5) Islah edilecek akarsu ve dere güzergahları üzerinde çeşitli kurum ve kuruluşlara ait içme suyu ve 
kanalizasyon şebekesi, enerji nakil, haberleşme ve boru hatları ile benzeri tesislerin deplasmanı; 
ıslah çalışmalarını engellemeyecek şekilde, il valilerinin koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından yapılacaktır. 

6) Kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman ve personeliyle yapılacak 
akarsu ve dere yatakları ıslah çalışmaları için şantiyeler il valilerinin belirleyeceği alanlarda DSİ 
tarafından kurulacaktır. Bu makinelerin şantiyelerde yapılabilecek bakım ve onarımları, akaryakıt 
giderleri ile görevlendirilen personelin ilgili mevzuatı çerçevesinde ulaşım, yemek, çalışma 
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mekanı gibi ihtiyaçları DSİ tarafından karşılanacaktır. Makinelerin diğer bakım ve onarım gider-
leri, ait oldukları kurum ve kuruluşlarca karşılanacak, şantiyelerin güvenliği il valilerince sağlana-
caktır. 

7) Kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman ve personeliyle belediye ve mü-
cavir alan sınırları dahilinde (Büyükşehir Belediyeleri hariç) yapılacak akarsu ve dere yatakları-
nın ıslahı çalışmalarında ihtiyaç duyulacak taş vb. malzeme, öncelikli olarak ilgili belediye tara-
fından karşılanacaktır. Bu malzemenin ilgili belediyece karşılanamaması durumunda ya da bele-
diye sınırları dışında kalan ıslah çalışmalarında bahse konu malzemeler, valilerin koordinasyo-
nunda; il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca temin edilecektir. 

8) Kamu kurum ve kuruluşlarının iş makinaları, malzeme, ekipman ve personeliyle yapılacak 
akarsu ve dere ıslahı çalışmalarının personele fazla çalışma ücreti ödenmesini gerektirmeyecek 
şekilde yapılması esastır. Ancak, fazla çalışma yaptırılması zorunlu hallerde; fazla çalışma üc-
retleri, çalışanların kendi kurum ve kuruluşları tarafından ödenecektir. 

9) DSİ tarafından yapılacak akarsu ve dere yatağı ıslahlarının projesine göre yapılabilmesi için; bu 
alanlardan belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunanlar, ilgili belediyelerce DSİ’ye ihtilaf-
sız olarak teslim edilecek, bu alanların dışında kalan yerlerin ise DSİ’ye tesliminin sağlanması 
hususunda gerekli çalışmalar valilerin koordinasyonunda yürütülecektir. 

10) Yapılacak ıslah çalışmaları öncesinde; ilgili mahalli idarelerce tesisin çalışma sonrası işletme-
bakım ve yönetim sorumluluğunu devralacaklarına dair “İnşa Halindeki Tesisler Devir Sözleş-
mesi” imzalanacak, tesis inşaatının bitiminde, devir protokolü ile tesisin işletme-bakım ve yöne-
tim sorumluluğu ilgili mahalli idareye devredilecek ve devir sonrasında yapılacak bakım ve ona-
rım çalışmaları devralan mahalli idarece devir sözleşmesi hükümlerine göre yapılacaktır. 

 


