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Değerli Üyelerimiz,

Yangının etkilerini azaltmak amacı ve 7’den 70’e herkesi eğitimlerle bilinçlendirmek, yangınlardan 
etkilenen ailelerimizin eğitim çağındaki çocuklarına eğitim bursları ile destek vermek, bu konuda en geniş 
toplumsal birlikteliği sağlamak hedefleriyle yola çıkmış bulunmaktayız.

Amacımız; orman yangınlarıyla mücadele noktasında, “uzun vadeli çözümler üretmek”tir. Şu anda 
yapılan yardımlar çok kıymetlidir fakat malumunuz, ülkemiz bir yangın bölgesidir. Her yıl ülkemizde, bir 
şekilde orman yangınları yaşanmaktadır. Platform olarak, Marmaris’i hedef ilçe seçmiş bulunmaktayız. 
Çünkü Marmaris, doğası çok az bozulmuş bir ilçemizdir.

Bir sigara izmaritinin nelere mal olacağını, ormanın insan hayatı için önemini ve kişilerin torunlarına 
bırakacağı miras olduğunu, yeşilin vatan anlamına geldiğini anlatamaz, bu bütüncül bilinci oluşturamazsak; 
ağacın, toprağın tespit edilip hazır hale getirilmesinin hiçbir anlamı yoktur.

Yeşil Vatan Platformu’yla; öncelikli olarak insanımıza, yangına karşı nasıl önlem alınması gerektiğini 
anlatacağız. Yangın, orman ve ağaçların korunmasına yönelik “kalıcı bir kültür” oluşturmayı amaçlamaktayız. 
STK ve eğitim kurumları olarak, ilkokuldan başlayarak yangınlardan etkilenen ailelerin çocuklarına 
verilecek eğitimleri içeren bir seferberlik de başlatmış durumdayız. Ülkemizin oksijen damarlarının ne 
vatandaş olarak bizim, ne de başkaları tarafından tahrip edilmesine asla müsaade edemeyiz; etmemeliyiz.

Kadroda eğitim kurumlarından, STK’lardan gönüllüler bulunmaktadır ve projede gönüllük esastır. 
İnsanlarımızı, platforma gelmeye ve çalışmalara katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte ve dinamik bir 
şuurla, ülkemizin akciğerlerini kurtarmalıyız. Esasen yangın anında yapılacaklardan öte, bir “koruyucu 
hekimlik mantığı” ile yangınların engellenmesi gerekmektedir. İşte tam da bunun için çareler üretmeye 
çalışıyoruz, çalışacağız…

Saygılarımla,

Doç. Dr. Mustafa Aydın
Kurucu Başkan
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YEŞİL VATAN PLATFORMU ARAMA KONFERANSI
 PROGRAMI

15:00-15:10 Kayıt

15:15-15:30 Açılış Konuşması
Doç. Dr. Mustafa Aydın, Kurucu Başkan

15:30-15:45
Marmaris Yangın Afeti
Bülent Bülbüloğlu,Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan 
Yrd.

15:30-16:00 Yeşil Vatan Platformu Önerilerinin Açıklanması
Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir

16:00-17:30 Belirlenen Öneriler Üzerine Ortak Akıl Oluşturma

17:30-17:45 Taslak Sonuç Raporunun Okunması

17:45-18:00 Kapanış Konuşması
Doç. Dr. Mustafa Aydın, Kurucu Başkan
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“TÜRKİYE’DEKİ ORMAN YANGINLARI” İLE
“KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” ARASINDAKİ İLİŞKİLER
VE “AFETLERİN ÖNLENMESİ”NE YÖNELİK ÖNERİLER

Bilindiği üzere dünyadaki nüfus sayısının artması ve son yıllarda sera gazları olarak bilinen fosil 
yakıtların olumsuz etkileri sebebiyle, küresel iklimde olumsuz değişimler ortaya çıkmıştır. Kuraklığın, 
sel felaketlerinin ve orman yangınlarının son yıllardaki sıklığında, sayısında ve büyüklüğünde gözle 
görülür artışlar olmuştur. Her ne kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü etkin hava tahminleri yapıp 
iletişim araçları ile bu hava tahminlerini duyursa da, 22 Mart 2021 Dünya Su Günü’nde yapılan 
“Kuraklık ve Çölleşme Uyarısı” kapsamında yapılan olağanüstü hâl çağrısı itibar görmemiştir.

2020 yılının sonbahar mevsiminden başlayarak, 2021 yaz mevsimi de dahil olmak üzere mevsimlerin 
aşırı kurak geçmesi ve hava sıcaklığının çok yüksek olması gözlemlenmiştir. Bu sıcaklıkların Muson 
uzantılı ve Basra Körfezi üzerinden gelen çöl sıcaklığı ile birleşip Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri 
üzerinden Akdeniz Bölgesi’ni etkileyen fön rüzgarlarına dönüşerek dağları aşan ve tamamen nemini 
kaybederek sürtünmenin etkisiyle de havanın bağıl neminin % 0-6 düşmesi neticesinde Akdeniz 
ve Eğe bölgelerinde hatta Marmara Bölgesi’nde günlerce 50-60 santigrat dereceye ulaşan hava 
sıcaklığı oluşmuş ve bu durum da yangınların esas çıkış nedenini teşkil etmiştir. Dolayısıyla yanma 
için mevcut olan katı yakıt, ateş ve oksijen ortamda olduğundan, yangın da kaçınılmaz hâle gelmiştir. 

Küresel ısınmadan dolayı riskin çok büyüdüğü söylemek mümkündür. Ülkemizdeki problem 
ise “ciddi bir risk yönetiminin olmaması”dır! Ortaya çıkacak tahrifatın azaltılması için afet 
öncesinde var olan risklerin azaltılması, büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda risk yönetimi; 
bölgelere özgü bir planlama ve modelleme doğrultusunda hayata geçirilmeli ve sürekli olarak 
takibi yapılmalıdır. “Risk yönetimi”nin, bir kalkınma meselesi olarak ele alınması gerekmektedir 
ve bu anlayışın tüm yurt geneline yayılması, öncelikli meselelerimizin başında gelmektedir! 

Sonuç olarak; “etkin bir risk yönetimi anlayışı”yla, afet bölgelerinde risk ihtimali oluşmadan 
tedbirler alınmalı ve bu tedbirler daima güncellenmelidir. Çevre ve iklim konusunda ulusal ve 
uluslararası aktörlerle koordinasyon sağlanıp iş birliği geliştirilerek; tüm dünyada fosil yakıtların etkin 
kullanımının azaltılması, hatta tamamen ortadan kaldırılması için çalışılmalı ve fosil yakıtların yerini 
“yeşil enerji” almalıdır. Ulusal ve uluslararası alanda “iklim değişikliğine uyum ve afet”, “risk yönetimi” 
gibi önemli konular bir bütün olarak ele alınmalı   ve karşılıklı yardımlaşma hâlinde olunmalıdır. 

Tüm aktörlerle iş birliği neticesinde küresel iklim değişikliğinden etkilenecek kalkınma 
sektörleri olan orman, tarım, hayvancılık, su kaynakları, sağlık, gıda, çevre ve geçim 
kaynakları konularında çalışmalar yapılması elzemdir!  Ayrıca belirtilen sektörlerde 
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası risk yönetiminin geliştirilmesi de öncelenmelidir.
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Çevre bilincini geliştirme ve doğayı korumaya yönelik hem üretim hem tüketim konusunda toplumun 
bilinçlendirilmesi, acil ihtiyacımız olan bir konudur. Eğitim müfredatları geliştirilerek ve bu eğitimler 
medyanın yaygınlaştırma gücüyle perçinlenerek, “çevre bilinci” konusundaki süreç hızlandırmalıdır

.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, her yönü ile modernize edilmelidir. Bu müdürlüklerin 

kurumsal yapı politikalarının yeniden gözden geçirilmesi, güncellenmesi, değerlendirilmesi 
ve kapasitelerinin geliştirilmesi ciddi öneme sahiptir. Yerel, ulusal ve uluslararası 
seviyede yüksek standartlarda planlara, modellemelere ve yeni kanunlara ihtiyaç vardır. 

Afetlerde kullanılan kara-deniz-hava araç ve gereçlerinin yenilenmesi, güçlendirilmesi 
ve modernizasyonu; coğrafî bölgelere ve şartlara göre yapılmalıdır. Bu modernizasyon 
ve yenileme çalışmaları ile kapasite artımı; yoğun bir eğitimle taçlandırılmalıdır. Ayrıca 
ülkemiz için “ulusal ve uluslararası müdahale planı” yapılmalı ve afetlerle ilgili kanun ya 
da yönetmelikler, muhakkak günümüz şartlarına uyarlanarak yeniden ele alınmalıdır. 

Projelendirme, altyapı, üst yapı, organizasyon, eğitim ve öğretim ile toplumun afetlere hazır hale 
getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Kalkınma için en iyi yatırım afet risklerinin azaltılması olduğu 
için; “afet yönetimi” ile ilgili her şey bir program çerçevesinde yapılarak meşru bir zemine oturtulmalı, 
bu noktada halk paydaş olarak görülmeli ve “afet yönetimi” toplum tabanlı bir düzeye getirilmelidir.
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• Okul öncesinden başlayarak bir hayat boyu devam edecek topyekûn bir eğitim seferberliği 
başlatılması,

• Belirli bir müfredat dahilinde çevre bilincinin öğrencilere verilmesi,

• Görsel, yazılı ve sesli yöntemlerle dijital oyunlar geliştirilerek çocuklara “yangını hissettirecek” 
çalışmaların ortaya konulması,

• Mevcut şartları göz önünde bulundurarak yönetmelik ve kanunlarda değişiklikliğe gidilmesi,

• Afet anında olaylara daha organize müdahale etmek için afet merkezlerinin daha donanımlı 
ve günümüz teknolojisine uygun hale getirilmesi,

• Afetlere kolay ve hızlı müdahale edebilmek için erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi,

• Afet yönetimi ile ilgili “ulusal müdahale planı”nın hazırlanması,

• Arama konferansları, seminerler, paneller ve sempozyumlar yapılarak “çevre bilinci”nin 
artırılması ve bu bilinci yükseltmeye yönelik acil ihtiyacın vurgulanması,

• Ciddi bir “afet yönetimi stratejisi”nin oluşturulması ve bu strateji ile “afet yönetim merkezleri”nin 
yeniden organize edilmesi, 

• “Yeşil Mutabakat Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hususlarda uygulamaya geçilmesi,

• Afet yönetim merkezlerinin seferberlik bilinciyle afet anında ihtiyacı doğru tespit etmelerine 
ve gerekli yardımları doğru kanallara ulaştırmak için sivil toplumları, yerel yönetimler ve kamu 
kurumlarıyla iş birliği ve koordinasyon halinde olmalarına yönelik acil ihtiyacın sağlıklı biçimde 
gündeme getirilmesi, 

SONUÇ



11

• Afet yönetim merkezlerinin yazılı ve görsel medyanın doğru kullanımıyla “medyanın afet 
yönetiminin bir parçası olduğu” düşüncesini sürece dahil etmesi,

• Çevre bilincinin oluşması için yılın bir gününün “Yeşil Vatan Orman Günü” olarak kutlanması 
ve halkın duyarlılığının artırılması,

• Her bölgeye göre afet ile ilgili bir stratejinin oluşturulması ve bölgenin özelliklerine göre bir 
“bölgesel afet planı” hazırlanması,

• İnsan faktörününden kaynaklanan afetler ile ilgili ciddi anlamda “caydırıcı” cezaların verilmesi,

• Orman vasfının korunması suretiyle ormanların ticarete kazandırılması,

• Televizyon yayınlarının en çok izlendiği zaman dilimlerinde “çevre bilinci” ile ilgili kamu 
spotlarının yayınlanması ve hızlı bir şekilde görsel ya da yazılı medyanın doğru kullanılarak “çevre 
bilinci seferberliği”ne dahil edilmesi,

• Yangını hissettirecek yangın müzelerinin yapılması,

• “Ne kadar çok duyurursak o kadar yankı oluşturur!” bilinciyle basın toplantıları ve duyuruların 
yapılması,

• Yaz ve kış okulları ile hem bölgenin tanıtımının yapılması hem de ağaç sevgisinin oluşturulması.
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EKLER

EK 1. Katılımcı Listesi 

1 Doç. Dr. Mustafa Aydın
2 Bülent Bülbüloğlu
3 Serap İslam
4 Osman Bilge
5 Gürkan Donat
6 Mustafa Cem Helvacı
7 Ahmet Polat
8 İrem Arman
9 Caner Helvacı

10 Güven Özdemir
11 Özlem Erol
12 Mükremin Özdemir
13 Yaman İnönü Yardımcı
14 Tuğçe Koçkat
15 Hüseyin Genç
16 Muhammet Nezif Emek
17 Nezihe Atılgan



EK 2. Arama Konferansı Fotoğraf Kareleri





#BİRFİDANTÜMVATAN
#BİRDAHAASLA

 


