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İNCELEME RAPORU 
 

EMİR: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Silvikültür Dairesi 

Başkanlığının 20.05.2013 tarih, 36871721-160.04/11073 sayı ve “YARDOP Tesislerinin 

Araştırılması” konulu yazı emirleri. 

 

 

KONU: Enstitü Müdürlüğümüz çalışma alanı içerisinde tesis edilmiş bulunan YARDOP 

projesi uygulanan alanlarda, mevcut tesislerin beklenen faydayı sağlayıp sağlamadığı, görülen 

eksiklik ve yeni düzenlemelerin neler olması gerektiği hususlarının araştırılması ve bir rapora 

bağlanarak Merkez’e gönderilmesi. 

 

 

İNCELEME: 

 

Emre konu çalışmayı gerçekleştirmek üzere, öncelikle konuyla ilgili tebliğ ve tamimler ile 

ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen araştırma çalışmaları incelenmiştir. Ancak 

ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle 

literatür incelemesi, ağırlıklı olarak uluslararası çalışmalara odaklanmıştır. İncelenecek 

literatür seçilirken, Akdeniz orman havzalarında ve ülkemiz ekosistemlerine benzer diğer 

yerlerde yapılan en son bilimsel çalışmalara ağırlık verilmiştir. 

 

Ardından Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz çalışma alanındaki 

Orman Bölge Müdürlüklerinde yer alan YARDOP proje alanlarının, zaman kısıtı nedeniyle 

bir kısmına (yangına 1.derece hassas sahalardan seçilmiş olan kızılçam ormanlarına) arazi 

inceleme gezileri düzenlenmiştir. Bu gezilerde YARDOP projesi çalışmaları uygulandığı 

yerlerde görülmüş, incelenmiş ve yapılan uygulamalar geziye katılan Araştırmacılar ve 

Uygulamacılar tarafından bizzat yerinde tartışılmıştır.  

 

 

1. İçindekiler 

 

Yukarıda belirtilen literatür incelemeleri ve arazi çalışmalarına dayalı olarak kaleme alınan bu 

İnceleme Raporu, aşağıda belirtilen başlıklardan oluşmuştur. 
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2. YARDOP Yol Tesisi 

 

Yol tesisleri, orman alanlarının ve bu kapsamda YARDOP projelerinin önemli bir bileşenidir. 

Bu yollar, YARDOP projeleriyle de amaçlandığı şekilde, yangına karşı bir fiziksel engel 

olarak işlev görmeleri, önemli yanıcı madde kırılma alanları olarak hizmet etmeleri ve yangın 

söndürmesini kolaylaştırması nedenleriyle, genelde yangının kontrol altına alınarak 

durdurulduğu bitiş sınırını meydana getirmektedir. Esasen ormanlarda yangının yayılmasını 

azaltmaya yönelik çabaların, YARDOP yol koridorları ve arayüzleri gibi stratejik yerlerde 

odaklanması, yerinde bir orman yangınları yönetimi politikası olduğu düşünülmektedir. 

 

Ancak bu ulaşım tesisleri orman içine ulaşılabilirliği sağlamak suretiyle, insanların neden 

olduğu yangınların çıkması olasılığını da arttırmakta olup, bu yönüyle orman yangınlarının ilk 

tutuştuğu çıkış noktasını da temsil etmektedir. Nitekim sigara, araba kazaları, egzoz gazı vb. 

insan kaynaklı orman yangını nedenlerinden dolayı, YARDOP yol kenarları önemli orman 

yangını çıkma yerlerindendir. Böylece YARDOP yol koridorları içerisindeki yanıcı madde 

kaynakları, çevredeki ormanlar için önemli bir yangın tehlikesi oluşturmaktadır. 

 

YARDOP yolu sonucunda kendine özgü kenar etkileri ile sonuçlanan doğrusal boşluklar 

oluşturulmaktadır. Nitekim yol yapımı ile ortaya çıkan bu kenar etkileri sonucunda, yolun 

hemen kenarından çevredeki komşu ormana doğru olmak üzere, mikroklimada ve dolayısıyla 

habitat kalitesinde önemli değişikler ortaya çıkmaktadır. Böylece YARDOP yolu ve bunun 

kenar etkilerinin hâkim olduğu alanın, bu yolun bizzat kendisinin kapladığı alandan belirgin 

şekilde çok daha büyük olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

Nitekim örneğin traşlama kesimi alanının kenar etkisinin 140 metreye (Chen ve ark., 1993) ve 

yol kenar etkisinin ise 140 metreye (Haskell, 2000) kadar genişlediği saptanmıştır. Her ne 

kadar YARDOP yoluna ait kenar etkisi genişliğinin ekolojik koşullara bağlı olarak değişmesi 

beklense de, belirtilen araştırma sonuçlarından hareketle, YARDOP yolunun kenar etkisini 

kabaca iki bölüme ayırmak mümkündür. Bunlar; 

 

1. YARDOP Yolu Asli Etki Kuşağı: En yakın YARDOP yoluna 150 metre mesafe 

içerisindeki alan olarak kabul edilebilecektir (Resim 1). 

2. YARDOP Yolu Tali Etki Kuşağı: En yakın YARDOP yoluna 150 metre ile 300 

metre arası mesafedeki komşu bölge olarak düşünülebilecektir. 

 

YARDOP Yolu Asli Etki Kuşağı olarak kabul edilen 150 metre (0-150 metre) içerisindeki 

YARDOP yolu etkisinin, komşu YARDOP Yolu Tali Etki Kuşağından (150-300 metre) daha 

güçlü olduğunu varsaymak yanlış olmayacaktır. 

 

YARDOP yolunun kenar etkileri, fırtına-sel vb. doğal zararların neden olduğu kenar 

etkilerinden ve istihsal çalışmaları ile ortaya çıkan insan kaynaklı kenar etkilerinden farklıdır. 

Nitekim vejetasyon süksesyonu, doğal veya istihsalle oluşan orman kenarlarını ve dolayısıyla 

kenar etkilerini zaman içinde azaltacaktır. Oysa YARDOP yolunun kenar etkileri ise, 

YARDOP prensipleri gereği yol kenarlarının sürekli insan müdahalelerine konu olmasından 

dolayı, uzun dönemlerde devam edecektir. 
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Resim 1: YARDOP Yolu Asli Etki Kuşağı (Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Gülnar Orman 

İşletme Müdürlüğü, Zeyne Orman İşletme Şefliği) 

 

 

YARDOP yolu nedeniyle güneş radyasyonu (ışıması), sıcaklık düzeyleri, rüzgâr hızı ve 

rutubet (nem oranı) gibi mikroklimatik koşullarda değişiklikler meydana gelmektedir. Bu 

değişikliklerden orman kenarındaki flora ve fauna etkilenmektedir. Aynı zamanda bu 

mikroklimatik değişiklikler, YARDOP yolundan çevredeki komşu ormana doğru olmak üzere 

yayılmaktadır. Nitekim YARDOP yolunun kenar ortamları daha fazla güneş radyasyonu ve 

daha yüksek rüzgâr hızına sahip olup, orman içlerinden daha kurak ve daha ılık durumdadır. 

 

Öte yandan YARDOP yolu kenar ortamları aynı zamanda vejetasyon strüktürünü ve 

kompozisyonunu da değiştirmektedir. Nitekim ibreli ormanların yol kenarlarına yakın 

kısımlarında ağaçların tepe örtüsü, ağaç sıklığı ve göğüs yüzeyinin düştüğü belirlenmiştir 

(Chen ve ark., 1992). Aynı zamanda gölgeye toleransı olmayan bitki türlerinin çoğunlukla 

YARDOP yolu kenarına yakın kısımlarda toplandığı, buna karşın gölgeye toleranslı bitki 

türlerinin ise çoğunlukla orman içlerinde yer aldığı gözlenmiştir. Nitekim yapılan araştırma 

çalışmaları, hem otsu hem de odunsu türler için orman kenarındaki bu bitki türü 

kompozisyonu değişikliklerini ortaya koymuştur (Palik ve Murphy, 1990).  

 

YARDOP yolundan ormanın içine doğru olan bu vejetasyon değişimi, yanıcı maddenin 

toplam miktarı, yatay ve dikey devamlılığı ve yanıcı madde rutubet dinamikleri gibi yanıcı 

madde özelliklerinin de YARDOP yolundan ormana doğru değiştiği anlamını taşımaktadır. 

Bir başka ifadeyle YARDOP yolu, yanıcı maddelerin ve dolayısıyla yanıcı madde 

özelliklerinin mekânsal dağılımını doğrudan etkilemektedir. Böylece YARDOP yolu 

kenarından ormanın içerisine doğru olmak üzere yangın şiddetinin düzeyleri de değişecektir. 
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Yangın şiddetinin, yangın davranışının ve sonuçta yangın ortamının, iklimden ve iklimin 

yanıcı madde ve topoğrafya ile karşılıklı ilişkisinden etkilendiğini kabul etmek gerekmektedir. 

YARDOP projesi açısından konuya yaklaşıldığında, bunlardan iklim faktörünün insan 

müdahalesiyle kontrol edilebilmesinin neredeyse imkânsız olduğu açıktır. Dolayısıyla bu 

raporda YARDOP yolu ile yangın şiddeti arasındaki ilişki incelenirken, YARDOP yolunun 

yangın şiddeti üzerine yapabileceği en olası etkilerin tahminine imkân veren belirli vejetasyon 

ve arazi özelliklerine odaklanılması uygun görülmüştür. 

 

Bilindiği üzere yangın şiddeti üzerinde etkili ilk faktör “vejetasyon yapısıdır (strüktürüdür)”. 

Örneğin denetimli yakmayı izleyen bir aralama işleminin yangın şiddetini azalttığı, buna 

karşın toprak üstü ara ve alt tabaka yanıcı madde azaltma işlemi yapılmadan gerçekleşen 

aralama işleminin ise yangın şiddetini arttırmaya neden olabileceği belirlenmiştir (Wimberly 

ve ark., 2009). Yangın şiddeti üzerinde etkili olan bir diğer faktör “yanıcı madde 

özellikleridir”. Nitekim yapılan bir çalışmada 12 yaşından daha genç ibreli plantasyonların, 

diğer orman meşcerelerinden daha yüksek yangın şiddeti ortaya koyduğu saptanmıştır 

(Stephens ve Moghaddas, 2005). Yangın şiddetini etkileyen diğer faktör ise “orman 

yangınının meydana geldiği çevresel koşullardır”. Bu kapsamda yapılan çalışmalar (Kushla 

ve Ripple, 1997; Lentile ve ark., 2006; Taylor ve Skinner, 1998) ise, daha dik eğimlerin ve 

daha yüksek topoğrafik konumların, daha yüksek yangın şiddetine neden olduğunu ortaya 

koymuştur. 

 

Orman yolu kuşağına yakın alanların (<150 m) yangın şiddetiyle negatif bir ilişkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir (Wimberly, 2013). Bu durum YARDOP Yolu Asli Etki Kuşağı (<150 

m) içerisinde kalan alanlarda, yangın şiddetinin daha düşük gerçekleştiğini göstermektedir. 

Böylece YARDOP yolu ve kenar etkileri, yangın şiddetinin önemli belirleyicileri olarak 

düşünülmelidir. Zira YARDOP yolu, yangın şiddeti üzerinde etkili olan faktörlerden 

mikroklimayı ve yol kenarı yanıcı madde özelliklerini değiştirmektedir.  

 

Bununla birlikte yangın şiddetini arttıran yanıcı madde koşullarının, aynı zamanda daha 

yüksek yangın çıkma (tutuşma) olasılığı oluşturmadığı da belirlenmiştir. Nitekim meşcere 

kapalılığının artmasıyla yanıcı madde rutubetinin de artması nedeniyle kapalı bir meşcerede, 

kapalılığı kırık bir meşcereden daha düşük bir yangın çıkma olasılığı tespit edilmiştir 

(Tanskanen ve ark., 2005 ve 2006). Buna karşın tepe yanıcı maddesinin yatay ve düşey 

sürekliliğinin daha büyük olduğu kapalı bir meşcerede, kapalılığı kırık bir meşcereden genel 

olarak daha yüksek bir yangın şiddeti olacağı varsayılmaktadır (Peterson ve ark., 2005). 

 

Böylece YARDOP Yolu Asli Etki Kuşağı (<150 m) içerisinde kalan alanlarda gerçekleşen 

daha düşük yangın şiddeti, YARDOP yolunu yangının yayılmasına karşı engelleyici işlev 

gören bir çeşit bariyer haline getirmektedir. Dahası bu yangın şiddetini azaltan YARDOP yol 

kenarı etkileri, yangının yol kenarında durması olasılığını arttırdığı bile söylenebilir. Aynı 

zamanda yol kenarı yangın şiddetinin düşüklüğü, yangın söndürme faaliyetlerinin YARDOP 

yolu koridorunda toplanmasına ve orman yangınları yönetiminin kolaylaşmasına da imkân 

vermektedir.  

 

Bununla birlikte iklim faktörlerinden rüzgâr, hem YARDOP yol kenarları hem de yangın 

davranışı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle özellikle dik eğime sahip 

arazilerdeki yüksek rüzgâr koşulları altında, YARDOP Yolu Asli Etki Kuşağında da yüksek 

yangın şiddeti beklenmelidir.  
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Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, yangın şiddeti YARDOP yolu kenarlarında 

genel olarak daha düşük düzeylerde gerçekleşmektedir. Bir başka ifadeyle YARDOP yolu ve 

bu yolun kenar etkileri; düşük şiddette yanan yanıcı madde tabakası, vejetasyon strüktürü ve 

çevresel koşullar meydana getirmektedir. Bununla birlikte yangın şiddetinin YARDOP 

yolunu olumlu ya da olumsuz olarak etkilemesi konusunun, YARDOP yollarının mekânsal 

dağılımına, YARDOP yolu kenarındaki yanıcı madde özelliklerine (yani yanıcı maddelerin 

boyutuna, tipine ve sürekliliğine) ve yangın koşullarına (yani rutubet, sıcaklık ve YARDOP 

yolu ve kenarının yangın söndürme faaliyetleri sırasında ne şekilde faydalanıldığına) bağlı 

olarak yangından yangına ve bir yangın içerisinde değişebileceği unutulmamalıdır. 

 

Öte yandan arazi değişkenlerinin yangın şiddeti üzerine etkileri konusunda yapılan çalışmalar; 

daha dik eğimli ve daha yüksek topoğrafik pozisyona sahip yerlerin, daha yüksek yangın 

şiddeti oluşturduğunu ortaya koymuştur (Kushla ve Ripple, 1997). Bunun yanında yoğun 

güneş radyasyonuna maruz kalan dışbükey sırt tepeleri ile dik eğimli arazilerin birarada 

bulunduğu arazi koşullarında, çoğunlukla şiddetli yangın davranışları oluşturduğu tespit 

edilmiştir. Böylece bu özelliklere sahip alanların, içbükey vadi tabanlarından ve düzlük 

alanlardan daha yüksek yangın şiddetine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Dodson ve 

Peterson, 2009). 

 

Buna karşın yükselti ile yangın şiddeti arasındaki ilişkiyi tahmin etmek ise daha güçtür. Zira 

iklim, fizyografya, vejetasyon ve yanıcı madde değişkenlerinin tamamı, yükselti dereceleri 

boyunca farklılık göstermektedir. 

 

 

3. YARDOP Durdurma Alanı 

 

YARDOP Durdurma Alanının kendisinden beklenen yangının tutuşmasını ve yayılmasını 

sınırlandırma işlevlerini yerine getirebilmesi için, YARDOP yol koridoru boyunca Durdurma 

Alanındaki otsu vejetasyonun temizlenmesi ve çalılıkların periyodik olarak kısa rotasyon 

sürelerinde kesilmesi gerekmektedir.  

 

Ancak YARDOP Durdurma Alanları büyük yüzeyleri kaplamakta olup, yangın mevsimi 

öncesi böylesi bir vejetasyon yönetiminin pahalı, emek-yoğun ve zaman alıcı olması 

kaçınılmazdır. Bu alanlardaki gerekli vejetasyon yönetimi işlemlerini layıkıyla yapabilmek 

için, her yıl büyük kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle vejetasyon yönetiminin yer ve 

zaman ölçeğinde optimize edilmesini, bir başka ifadeyle vejetasyonun kolaylıkla 

tutuşabileceği ve yangının yüksek yayılma hızı potansiyeline sahip olduğu alanlara öncelik 

verilmesini sağlayan bir yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Bunun yanında yangın tutuşmasını ve başlangıçtaki hızlı yayılma olasılığını azaltmaya 

yönelik işlemlerin, öncelikle yüksek değere sahip hassas ormanlar çevresindeki YARDOP 

proje alanlarında gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu alanlarda entansif ve pahalı vejetasyon 

yönetimi uygulamalarından kaçınılmamalıdır. Diğer yerlerde ise düşük entansifte (örneğin 

çalı temizliğinin rotasyon zamanının ve/veya yoğunluğunun azaltılması gibi) yönetim 

uygulamaları kabul edilebilir olarak düşünülebilecektir. 

 

Bu amaçla her bir YARDOP proje alanı için yangına daha hassas yerler ile değerli ormanları 

ortaya koyan ve böylece yanıcı madde azaltma işlemlerinin yapılacağı yerleri öncelik sırasına 
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koyan bir planlama yapılmalıdır. Bu çalışmanın çıktısını ise, ilgili YARDOP proje alanının 

“yangın tehlike sınıflaması haritası” oluşturmalıdır. 

 

YARDOP yolu kenarındaki Durdurma Alanlarında mevcut vejetasyon, genellikle doğal otsu, 

çalı ve ağaç türlerinden oluşmaktadır. Bu vejetasyon tipi canlı yanıcı madde yanında, ölü-kuru 

otlar gibi yoğun cansız yanıcı maddeler de içermektedir. Ancak YARDOP yol koridorlarına 

özgü bu vejetasyon topluluklarının kompozisyonu, yıllık büyüme evreleri, rutubet içerikleri 

ve yanma-tutuşma özellikleri konusunda ülkemizde hiçbir araştırmaya rastlanmamıştır. 

 

YARDOP proje alanındaki ormanın türler itibariyle kompozisyonuna göre, yanıcı maddelerin 

cinsi, miktarı ve düzeni de değişmektedir. Böylece YARDOP alanları arasında potansiyel 

yangın davranışında farklılıklar olması da beklenebilir. Bu durum YARDOP Durdurma 

Alanlarındaki bitki örtüsü tipinin değiştirilmesinin haklı bir gerekçesi olarak düşünülebilir. 

 

YARDOP projelerinde de kabul gören geleneksel yaklaşım, yaprağını döken geniş yapraklı 

bazı ağaç türlerinin yangın davranışını değiştirmek (hafifletmek) ve orman yangınının 

yayılışını sekteye uğratmak suretiyle etkili olduğu varsayımına dayanmaktadır. Nitekim 

yangın modellemesi ve diğer yangın araştırmaları da bu varsayımı desteklemektedir (Neyişçi, 

1987; Neyişçi ve ark, 1996; Fernandes, 2009; Moreira ve ark., 2009; Moreno ve ark., 2011). 

Örneğin Kuzeydoğu İspanya’da çam ormanlarından herdem yeşil geniş yapraklı ormanlara ve 

ondan da yaprağını döken geniş yapraklı ormanlara doğru gidildikçe, yangının meydana 

gelmesinde (tekrar oranında) bir azalış olduğu belirtilmektedir (Diaz-Delgado ve ark., 2004). 

Ayrıca geniş yapraklı bazı türlerin (Quercus robur ve Quercus ilex) ve kısa iğne yapraklı dağ 

çamı türlerinin, diğer çam türlerine göre daha zor tutuşabildiği ve yangına daha az eğilimli 

olduğu tespit edilmiştir (Gonzalez ve ark., 2006). 

 

Ancak YARDOP Durdurma Alanlarına yangına dirençli türlerin seçilerek getirilmesi konusu 

gündeme geldiğinde, bu seçim işlemini sadece bitki türlerinin güç yanıp-yanmamasına 

indirgemek eksik bir yaklaşım olacaktır. Zira bitki türünün yangına dirençliliği konusu, 

bitkinin zor yanmasının yanında bitkinin yangın sonrası tekrar eski halini alabilmesini, yani 

esneklik (elastikiyet) yeteneğini de içine alan daha geniş bir kavram olarak düşünülmelidir. 

 

Bu bakış açısı altında YARDOP Durdurma Alanlarının yangına dirençlilik konusu ele 

alındığında, bitki türlerinin yangın sonrası tepkisi ile yangın şiddeti arasındaki karşılıklı 

etkileşimin incelenmesi gerekmektedir. Bu noktada farklı yangın şiddetleri altında yangın 

sonrası ağaç ölüm oranlarının belirlenmesi konusundaki araştırmalar önem kazanmaktadır.  

 

Her ne kadar ülkemizde bu tür çalışmalara henüz rastlanmasa da, Akdeniz ülkelerinde başta 

değişik çam ve meşe türlerinde olmak üzere, farklı yangın şiddeti aralıklarında yangının 

meydana getirdiği ağaç ölümlerinin açıklanması üzerine araştırmaların hız kazandığı 

görülmektedir (Catry ve ark., 2010; Gonzalez ve ark., 2007; Moreira ve ark., 2007; Vega ve 

ark., 2011). Bu araştırmalara göre Quercus suber ve Pinus canariensis gibi tepe 

tomurcuğundan sürerek sürgün verebilen ve bu suretle yüksek şiddette yangından sonra dahi 

hızla kendine gelerek iyileşebilen türler, yangına en dayanıklı türler olarak belirlenmiştir. 

Diğer yangına en dayanıklı türlerin ise düşük tutuşma özelliklerine sahip ortamlarda bulunan 

yaprağını döken geniş yapraklı türler ile dağlık kısa ibreli türler olduğu belirtilmektedir. Tüm 

bu bitki türlerinin, aynı zamanda yangından sonra hayatta kalmasını da güven altına alan, 

büyük kabuk kalınlığı gibi yangına direncini arttıran özellikleri bulunmaktadır. 
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YARDOP projeleri ile yol kenarlarına (Durdurma Alanlarına) dikilen türlerin her ne kadar 

yangına direnç gösteren (güç yanan) bitki türleri olması öngörülmüş olsa da, neticede ileride 

bu türlerin büyümesi ve yayılması sonucu, alanda tutuşabilir bir yanıcı madde kaynağı 

oluşacaktır. Dolayısıyla bu yanıcı maddeler de, yol yakınında insan kaynaklı veya 

yıldırımların neden olacağı yangın çıkma olasılığını ortadan kaldıramayacaktır. Bir başka 

açıdan Durdurma Alanında düşük derecede tutuşabilirlik (yanabilirlik) özelliğine sahip bu 

bitki türlerinin kullanımının, yangının ancak ilk çıkışını (tutuşmasını) sınırlayabileceği 

düşünülmektedir. Sonrasında yangının yayılmasını ise, dikilen fidanların şu veya bu tür 

olmasından ziyade, ancak etkin orman yangınları yönetim teknikleri sınırlayabilecektir.  

 

Böylece YARDOP alanlarındaki yangın çıkması ve yangın yayılmasını (1) vejetasyon ve 

yanıcı maddenin özellikleri (tür kompozisyonu, biomas, yanıcı madde rutubet içeriği, eğim ve 

bakı, otsu ve çalı vejetasyonunun kesilmesi-temizlenmesi vb.), (2) YARDOP yol koridorunun 

strüktürel bileşenlerinin durumu ve (3) iklim gibi dışsal faktörlerden oluşan değişkenlerin 

kombinasyonunun etkilediğini söylemek mümkündür. 

 

YARDOP koridorlarının yol kenarındaki Durdurma Alanlarında “tutuşabilecek (çıkabilecek)” 

yangın konusu da bir diğer dikkate alınması gereken önemli konudur. Dolayısıyla YARDOP 

Durdurma Alanlarının önemli amaçlarından birisi de, orman yangınlarının tutuşmasını 

(çıkmasını) ve başlangıçtaki yayılmasını sınırlandırmak olmalıdır. Bu amaca ise (1) YARDOP 

Durdurma Alanında doğal olarak mevcut düşük tutuşma ve yayılma potansiyeline sahip olan 

vejetasyon topluluklarının seçilmesi ve korunması, (2) Durdurma Alanına bu özelliklere sahip 

vejetasyon türlerinin getirilmesi ve (3) Durdurma Alanında yanıcı madde azaltma 

tekniklerinin, yani yangına yönelik vejetasyon yönetiminin etkin şekilde uygulanması 

yollarıyla ulaşılabilecektir. 

 

Bu kapsamda Durdurma Alanında tutuşan bir yangının komşu ormana ulaşabilme olasılığı 

üzerine vejetasyon özelliklerinin ve yangın yönetim uygulamalarının etkisinin incelenmesine 

ihtiyaç vardır. Bir başka ifadeyle farklı vejetasyon toplulukları ve strüktürel bileşenlere sahip 

farklı YARDOP yol koridoru tiplerinde, yangının tutuşmasında ve ihtiyaç duyulacak yangın 

yönetim ihtiyaçlarında ne gibi farklılıkların olacağının değerlendirilmesi ve belirlenmesi 

önemli bir konudur. Bu amaçla öncelikle vejetasyonun tutuşma özelliğindeki farklılıkların, 

YARDOP yol koridorundaki Durdurma Alanında bir yangının çıkmasını ve ardından yol 

koridoru boyunca yayılmasını etkileyip etkilemediği değerlendirilmelidir. Ardından 

Durdurma Alanındaki vejetasyon tiplerinin arazideki düzeninin ve yanıcı madde azaltma 

işlemleri gibi yangın yönetim faaliyetlerinin yangın tehlikesini arttırıp (veya azaltıp) 

arttırmadığı (veya azaltmadığı) konusuna cevap aranmalıdır. Nihayet YARDOP yol 

koridorunda yangının çıkış noktası yerinin, yangın tehlikesini etkileyip etkilemediği sorusu da 

açıklığa kavuşturulmalıdır. 

 

YARDOP Durdurma Alanlarındaki ana vejetasyon toplulukları, doğal olarak farklı tutuşma 

yeteneklerine ve farklı yangın yayma özelliklerine sahiptir. Dolayısıyla farklı YARDOP 

Durdurma Alanları, farklı yangın tehlike düzeyleri sergileyecektir. Zira Durdurma Alanları, 

farklı vejetasyon tiplerine ve dolayısıyla farklı tutuşma özelliklerine sahiptir. O halde 

YARDOP Durdurma Alanındaki vejetasyon tipine, yanıcı madde rutubet içeriğine ve rüzgâr 

hızına bağlı olarak, yangın tutuşma ve yayılma olasılığının değişeceğini söylemek 

mümkündür. Bu durumda YARDOP Durdurma Alanındaki vejetasyon topluluklarının 

yönetimi ve YARDOP yol koridoru boyunca bu vejetasyon topluluklarının mekânsal 
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dağılımlarının düzenlenmesi, Durdurma Alanlarındaki yangın tehlikesinin 

sınırlandırılmasında ve komşu ormanların korunmasında etkin bir yaklaşım olacaktır. 

 

YARDOP yol koridorları gibi doğrusal ve dar arayüzlerde, baştaki yangın tutuşma noktasının 

yeri yangın tehlike düzeyini önemli şekilde etkileyecektir. Örneğin YARDOP yolunda hareket 

halindeki arabalardan kaynaklı sigara izmariti veya kıvılcımlar tarafından meydana getirilen 

yangın tutuşmalarını temsil ettiği varsayılan YARDOP Durdurma Alanındaki bir tutuşmada, 

Durdurma Alanına dikilmiş olan yangına dayanıklı türlerin yangının çıkması ve yayılmasını 

etkin şekilde sınırlaması beklenecektir. Bu durum aynı zamanda Durdurma Alanındaki otsu 

bitkilerinin temizlenmesi ve çalı türlerinin uzaklaştırılması gibi yanıcı madde azaltma 

tekniklerinin ve yangın önleme yönetim uygulamalarının ne kadar önemli olduğunu da ortaya 

koymaktadır. Ancak bu yangın yönetim uygulamaları otsu ve çalı türlerinin yoğunluğu ve 

yazın yangın dönemi boyunca yeniden yetişmeleri dikkate alınarak uygulanmalıdır. 

Bunlardan canlı otsu bitkilerin Durdurma Alanından temizlenmesinin, kurak yaz dönemleri 

boyunca yangının yayılmasını önemli ölçüde sınırlandırması beklenebilir. Ancak ölü otsu 

bitkilerin varlığından dolayı, yaz dönemleri süresince Durdurma Alanında yangın tutuşması 

için uygun bir ortam oluşacağı da unutulmamalıdır. Bununla beraber örneğin YARDOP yol 

koridorunda yürüyüş yapan bir kişinin neden olduğu bir yangını temsil eden ve tutuşma 

noktasının Durdurma Alanı dışında ve çevredeki ormana yakın bir YARDOP alanı olduğu 

durumda ise, YARDOP yol koridoru tipleri arasındaki farklılıklar önemsiz olabilecektir. 

 

YARDOP Durdurma Alanlarında gözlenen çiçekleri başak durumundaki tek çenekli 

(gramineae) otsu bitkiler yaz mevsimi süresince hızlı büyümeleri, kurumadan dolayı düşük 

rutubet içerikleri ve yüksek yanıcı madde biomasına sahip olmalarıyla dikkat çekmektedir. 

Dolayısıyla bu bitki türleri yüksek bir yangın tehlikesi oluşturmakta ve çıkabilecek 

yangınların hızla yayılmasına ortam oluşturmaktadır (Resim 2). Bu nedenle yoğun gramineae 

otsu türlerle kaplı alanlar olarak tanımlanabilecek Durdurma Alanları, yaz mevsimi boyunca 

entansif olarak yönetilmelidir. 

 

Bunun aksine çift çenekli (dikotiledon) otsu bitkiler ise yaz mevsimi boyunca oldukça yüksek 

rutubet içeriği ve düşük biomasa sahip olup, düşük bir tutuşma ve yangını yayma 

potansiyeline sahiptir. Bu bitkiler çoğunlukla yaz mevsimi boyunca oldukça rutubetli kalan 

YARDOP yolu hendeklerinde bulunmakta ve yangının çıkması ile yayılmasını 

sınırlandırmaktadır. 

 

Durdurma Alanlarındaki ölü örtü, gramineae otsu bitkiler ve çalı vejetasyondan oluşan yanıcı 

madde karışımlarının, yüksek oranda tutuşabilme özelliğine sahip olduğu ve örtü 

yangınlarının kolayca yayılmasını teşvik eden bir ortam oluşturduğu gözlenmiştir. 

 

Bu arada Durdurma Alanındaki otsu bitkilerin temizliği ve çalı kesilmesinden sonra alanda 

kuru vejetasyon artıkları bırakılması durumunda, vejetasyon yönetiminden beklenen yangın 

önleme faydası sağlanamayacak ve yangının tutuşması ile yayılması daha da kolaylaşacaktır. 

Dahası Durdurma Alanındaki yinelenen otsu bitki ve çalı vejetasyonunun uzaklaştırılması 

işlemi, ışık talep eden otsu bitkilerin gelişimlerini de arttırmak suretiyle yine yangın 

tehlikesini arttırıcı bir ortam oluşturacaktır. Bu durumun oluştuğu yerlerdeki YARDOP 

Durdurma Alanlarında daha düşük düzeylerde ölü yanıcı madde miktarları üreten, yavaş 

büyüyen ve çok yıllık olan bitkilere yer verilmesi ilk akla gelen çözümdür. Zira bu bitkiler 

yanıcı madde artışını sınırlandırmak suretiyle, yaz dönemi boyunca vejetasyon yönetimi 

yoğunluğunu azaltabilecektir. 
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Resim 2: YARDOP Durdurma Alanlarında Yüksek Yangın Tehlikesi Oluşturan Otsu Bitki 

Türleri (Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, Zeyne Orman 

İşletme Şefliği) 

 

 

Tüm bu açıklamalara göre vejetasyonun tutuşma özelliğinin azaltılmasına imkân veren yangın 

yönetim uygulamaları, hem en olası yangın tutuşma şekli ve tutuşma yerine hem de arazinin 

yangın yayılmasına yönelik eğilimine göre planlanmalıdır. 

 

Öte yandan her bir vejetasyon tipinin ve YARDOP arayüz tipinin (YOAT ve ZOAT) kendine 

özgü bir yangın tehlikesi düzeyine ve yangın davranış şekline sahip olacağı unutulmamalıdır. 

Zira karışım, kuruma oranı, yangın yönetimi sonrası tekrar büyümesi, tutuşabilirliği, yangını 

yayma ve ilerletme yeteneği gibi vejetasyon yanıcı maddesinin özellikleri birbirinden çok 

farklıdır. Bu nedenle yangın yönetimi ve teknikleri konusunda tek bir şablon aramaksızın, 

aksine tek bir bitki ölçeğinden YARDOP alanına ve hatta bölge ölçeğine kadar duruma göre 

değişen planlamalara ihtiyaç vardır. 

 

YARDOP Durdurma Alanında yangın önlemeye yönelik yol kenarı vejetasyonunun yönetimi, 

sürücü emniyeti, eğim güvenilirliği, estetik, biyolojik çeşitliliği koruma, yaban hayatı 

sirkülâsyonu (dolaşma serbestliği) gibi çok sayıda diğer amaçları da dikkate almalı ve tüm bu 

amaçları optimize edebilmelidir. Zira her bir amaç, vejetasyon yönetimi ve arazi düzenlemesi 

açısından belirli koşullara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle YARDOP projeleri, eğer tüm bu 

farklı amaçları bir bütün olarak düşünerek optimum yönetimi sağlayabiliyorsa ve maksimum 

performansa ulaşabiliyorsa, ancak o takdirde yol koridorlarının sürdürülebilir yönetimini 

sağladığı ve başarılı olduğu düşünülmelidir. 
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4. YARDOP Zayıflatma Alanı 

 

YARDOP Zayıflatma Alanının orman yangınlarına dayanıklılığını arttırmak için 

uygulanabilecek silvikültür ve yanıcı madde azaltma ilkeleri, aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

 

 YARDOP Zayıflatma Alanındaki potansiyel yangın yoğunluğunu (şiddetini) 

sınırlamak için yanıcı madde birikiminin azaltılması veya yüzey yanıcı madde 

yapısının değiştirilmesi. Böylece ağaçların olası bir yangından en az zarar 

görmelerinin sağlanması ve etkin yangın söndürme çalışmalarına ortam hazırlanması, 

 

 YARDOP Zayıflatma Alanındaki ağaçların budanması suretiyle, ağaçların tepe çatısı 

tabanının yükseltilmesi. Böylece yangının düşey yönde gelişiminin, yani pasif tepe 

yangını olasılığının en aza indirilmesi, 

 

 YARDOP Zayıflatma Alanında aralama yapılması suretiyle ağaçların yaprak 

yoğunluğunun azaltılması. Böylece yangının komşu ağaçlar arasında geçişinin, yani 

aktif tepe yangınının engellenmesi, 

 

 YARDOP Zayıflatma Alanındaki yangına dayanıklı türlere ait büyük ağaçların 

muhafaza edilmesi. 

 

Yukarıdaki YARDOP Zayıflatma Alanında uygulanması önerilen silvikültür ve yanıcı madde 

azaltma işlemleri sıralaması, esasen yangın davranışı aşamaları ile de uyumludur. Dahası tüm 

bu yukarıdaki silvikültür ve yanıcı madde azaltma işlemine tabi tutulmuş Amerika, Avrupa ve 

Akdeniz ormanlarında, orman yangını şiddetinin ne kadar azaldığını kanıtlayan literatürde çok 

sayıda çalışmaya rastlamak da mümkündür (Agee ve Skinner, 2005; Finney ve ark., 2005; 

Prichard ve ark., 2010; Strom ve Fule, 2007). 

 

Öte yandan YARDOP Zayıflatma Alanında uygulanacak aralamalar ve ağaç budamalarından 

ortaya çıkan artık yanıcı maddelerin meşcere dışına çıkarılması da bir zorunluluktur (Resim 

3). Aksi takdirde uygulanan silvikültürel müdahaleler ile YARDOP Zayıflatma Alanındaki 

tepe yangını potansiyelinde bir azalış olsa da, örtü yangını şiddetinde artış ön plana çıkacaktır. 

 

YARDOP Zayıflatma Alanında yapılacak aralamanın, yani meşcerenin üst tepe yanıcı 

maddelerinin azaltılması işlemlerinin, meşcereyi daha kuru, daha sıcak ve daha rüzgârlı bir 

ortam haline getirmeye eğilimli olduğu açıktır. Bu nedenle YARDOP Zayıflatma Alanında 

aralama işlemi ile birlikte yüzeydeki yanıcı maddeye yönelik azaltma ve/veya yapısını 

değiştirme işlemleri de uygulanmadığı takdirde, yapılan silvikültür (aralama) işleminin 

özellikle rüzgârlı havalarda örtü yangını davranışını daha da kötüleştirmesi kuvvetle 

muhtemeldir. 

 

YARDOP Zayıflatma Alanının ara ve alt tabakasına çoğunlukla egemen olan ve tutuşmaya 

elverişli yapıdaki makilikler, yangın yoğunluğu (şiddeti) ve ağaç zararlarında önemli bir 

faktör durumundadır. YARDOP Zayıflatma Alanındaki aralama işlemi veya ağaç 

tepelerindeki açılmalar sonucu, maki türlerinin gelişimi için uygun bir ortam oluşmaktadır. Bu 

durum özellikle makiliklerin hızla büyüdüğü verimli araziler üzerindeki YARDOP Zayıflatma 

Alanlarında, makiliklerden kaynaklanan yangın tehlikesini daha da arttırmaktadır. 
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Resim 3: YARDOP Zayıflatma Alanında Aralama, Budama ve Yüzey Yanıcı Madde 

Temizliğinin Yapıldığı ve Yanıcı Madde Artıklarının Sahadan Çıkarıldığı Örnek Bir Meşcere 

(Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, Silifke Orman İşletme 

Şefliği) 

 

 

Bu durumda YARDOP Zayıflatma Alanında yapılacak aralama işleminin, belli koşullara bağlı 

olarak yangın şiddeti üzerinde zıt etkilere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim 

aralama işlemi eğer ara ve alt tabakada büyük yanıcı madde birikimlerinin oluşmasına neden 

oluyorsa o takdirde aralama işlemi, aralamanın yapılmadığı kapalı ormanlarla 

karşılaştırıldığında, yangın şiddetinin artmasına neden olabilecektir. Bu nedenledir ki aralama 

işlemi, ara ve alt tabakadaki yanıcı maddeleri azaltma işlemleriyle birlikte gerçekleştirilmesi 

durumunda anlam kazanacak ve yangın şiddetini azaltıcı etkide bulunabilecektir. 

 

Tüm bu açıklamalara göre, YARDOP Zayıflatma Alanlarında toprak yüzeyindeki yanıcı 

madde birikiminin azaltılması veya yüzey yanıcı madde yapısının değiştirilmesi işlemleri ile 

ağaç gövdesindeki budama ve ağaç tepesindeki aralama işlemlerinin birarada yapılması ve 

aralarında eşgüdümün (uyumun) sağlanması bir zorunluluktur. 

 

YARDOP Zayıflatma Alanında uygulanacak budama, aralama ve yüzey yanıcı madde 

azaltma işlemleri gibi silvikültürel müdahaleler sonucunda, bu alandaki yangın ortamı ve 

özellikleri değiştirilmektedir. Zamanında veya gecikmiş olup olmadığına bakılmaksızın tüm 

bu silvikültürel müdahalelerin yangın söndürme açısından etkin olup olmadığı, bu 

müdahalelerin tepe yangınını önleyip önleyemediğine göre ölçülmesi (değerlendirilmesi) 

gerekmektedir. Bir başka ifadeyle uygulanacak silvikültürel müdahaleler, yangının tepe 

yangınına dönüşümünü (geçişini) engelleyebildiği sürece etkin ve işe yarar olacaktır.  
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Bu kapsamda literatürde, silvikültürel işlemlerin orman yangınlarına etkisini inceleyen bazı 

araştırmalara da rastlanmıştır. Örneğin ekstrem hava koşulları altında Avustralya’daki 

okaliptüs ormanlarında, 1-5 yaşındaki yanıcı maddelerde tepe yangınının olası olmadığı 

belirtilmektedir (Bradstock ve ark., 2009). Bir diğer örnek çalışmada, Akdeniz çam 

plantasyonlarında uygulanan silvikültürel müdahalelerin önemine değinilmekte ve bu 

işlemlerin hem yangın davranışını hem de yangın şiddetini önemli ölçüde azaltma 

potansiyeline sahip olduğu vurgulanmaktadır (Fernandes ve Rigolot, 2007). 

 

 

5. YOAT ve ZOAT Alanları 

 

Bilindiği üzere ülkemizde yaşanan kırdan kente göç olgusu nedeniyle, ormanlık ve çalılık 

alanların genişlemesi süreci yaşanmaktadır. Dolayısıyla tutuşabilir vejetasyon ile yerleşim 

yerlerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan bu alanlardaki yüksek yangın çıkma ve yayılma 

riski, insan yaşamını ve mülkiyetini tehdit eder hale gelmiştir. 

 

Kamunun korunmasının ormanların korunmasından daha öncelikli olması gerektiğinden 

dolayı, orman ile yerleşim yeri (YOAT) ve ziraat arazisi (ZOAT) arayüzlerindeki çalışmalara, 

şimdi ve gelecekteki yangın yönetim çalışmalarında daha fazla önem verilmesi ve daha 

yüksek pay ayrılması gerekmektedir. Böylesi bir anlayış, yanıcı madde azaltma işlemlerine 

konu olabilecek ve YOAT ile ZOAT dışında kalan alanların miktarının daha da azalması 

sonucunu doğuracaktır. Böylece daha şiddetli orman yangınları ve daha büyük yanan alanlar 

şeklinde bir potansiyel ortaya çıkacaktır. 

 

Özellikle yanıcı madde azaltma işlemlerinin orman alanlarında olduğu kadar, orman içi ve 

kenarı yerleşimlere komşu YOAT ve ZOAT alanlarında da uygulanması, can ve mal 

güvenliğinin sağlanması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Zira bu orman-yerleşim 

yerleri ve orman-ziraat arazileri arayüzleri çevresinde gerçekleştirilecek yanıcı madde azaltma 

işlemleri, hem buralardaki ormanların bakım çalışmalarını yerine getirecek hem de özel 

mülkiyetlere yönelik orman yangınları tehdidini ve yangınların olası yayılma hızlarını önemli 

ölçüde azaltacaktır. 

 

Bununla birlikte orman-yerleşim yerleri arayüzü (YOAT) için çevredeki orman yanıcı 

maddeleri ve inşaat yapısının tutuşma zonundaki vejetasyon yanında, yapının bizzat 

kendisinin tutuşabilirliğine yönelik değişkenlerin topluca birarada değerlendirildiği karmaşık 

bir süreç söz konusudur (Cohen, 2008). Nitekim bir yapının orman yangınları nedeniyle 

yanması olasılığı; (1) yangın davranışı [yani bir alevden çıkan radyasyon, alevin çarpmasıyla 

aleve doğrudan maruz kalma (ısı yayımı ve ısı aktarımı) ve yanan korlar (Cohen ve Butler, 

1996)], (2) yapı materyallerinin tutuşabilirlik özellikleri (Cohen, 1991; Cohen ve Savelend, 

1997) ve (3) yangın söndürme faaliyetlerinin etkileşimine bağlı olduğu ispatlanmıştır. Buna 

karşın YOAT kapsamındaki yangınlar sırasında bir yapının en önemli yanma nedeninin, 

yangın davranışından ziyade yapı materyallerinin tutuşabilirlik özelliği olduğu 

belirtilmektedir (Finney ve Cohen, 2003).  

 

Buna ilaveten YOAT alanlarındaki yapıların çevresinde gerçekleştirilecek yanıcı madde 

azaltma işlemlerinin de, yangın söndürme ekiplerinin doğrudan yapının alevlerden 

korunmasıyla meşgul olmalarını sağlayarak yangın yönetimini kolaylaştıracağı açıktır. 
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Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, mülkiyet sahiplerinin de orman yangınlarına karşı 

alabilecekleri çeşitli önlemler bulunmaktadır. Bu kapsamda YOAT ve ZOAT’da mülkiyet 

sahiplerinin yapabilecekleri yanıcı madde azaltma işlemleri sonucunda “savunma yerleri” ve 

“mülkiyet koruma zonları” tesis edilebilecek ve ayrıca yangına karşı aşağıdaki önlemler de 

alınabilecektir (Yılmaz ve ark, 2012); 

 

1. Mülkler etrafındaki yanıcı madde (vejetasyon, enkaz odunu vb.) miktarını 

azaltma, 

2. Mülkler etrafındaki ağaçların budamasını yapma, 

3. Sokaktan belirgin şekilde görünen mülk numarası yazısına sahip olma, 

4. Ağaçlar dâhil, mülklerin etrafını vejetasyondan tamamıyla temizleme, 

5. Mülkleri sokağa bağlayan ve herhangi bir yangın durumunda kullanılabilecek 

uygun bir yol inşa etme, 

6. Yapı materyali ve özellikle çatı materyali olarak yanması güç malzeme 

kullanma, 

7. Mülklerin etrafında yangına dayanıklı vejetasyon kullanma, 

8. Mülklerde el altında yangın esnasında kullanılabilecek yangın araç ve gereçleri 

bulundurma. 

 

Tüm bu uygulamalar, YOAT ve ZOAT’ların etkin şekilde korunması için ihtiyaç duyulan 

yangınla mücadele kaynaklarının azalmasını sağlayacaktır. 

 

Bilindiği üzere ülkemizde mülkiyet sahiplerinin YOAT ve ZOAT alanlarında yanıcı madde 

yönetim uygulamalarına yönelik herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bunun 

yanında mülkiyet sahiplerinin YOAT ve ZOAT alanlarında yanıcı madde azaltma işlemlerine 

yönelik kendi uygulamalar da yetersizdir. Nitekim Mersin İlindeki kamunun elemanları olan 

iki farklı nüfusun (orman köylüleri ve yazlık sitelerde oturanlar) orman yangınları yönetimine 

yönelik bilgi, görüş ve deneyimlerini ortaya koyan bir araştırmada (Yılmaz ve ark., 2012a), 

mülkiyet sahiplerinin mülklerini orman yangınlarından korumak ve mülkleri çevresindeki 

orman yangınları tehlikesini azaltmak için en fazla aldıkları önlemlerin “mülkler etrafındaki 

yanıcı madde (vejetasyon, enkaz odunu vb.) miktarını azaltma” (%77,6), “mülkler etrafındaki 

ağaçların budamasını yapma” (%65,5) ve “sokaktan belirgin şekilde görünen mülk numarası 

yazısına sahip olma” (%55,9) olduğu ortaya çıkmıştır (Şekil 1).  

 

Öte yandan aynı çalışmada katılımcıların mülklerini orman yangınlarından korumak ve mülk 

çevresindeki orman yangınları tehlikesini azaltmak için yeterince önlem almıyorlar ise, 

nedenleri de araştırılmıştır. Bu soruya ise katılımcıların %66,2’si “orman yangınları 

tehlikesinin azaltılması konusu bireyin sorumluluğu değil, bir Devlet sorumluluğu olması” ve 

%48,8’i “önlemleri uygulayabilmek için yeterli paranın olmaması” cevabını vermiştir (Şekil 

2). 

 

Sonuçta bir yandan YOAT ve ZOAT alanlarında mülkiyet sahiplerinin yanıcı madde azaltma 

önlemleri almaları konusunda hukuki yaptırımların olmayışı, diğer yandan mülkiyet 

sahiplerinin kaynak yetersizliği ve bilgi-bilinç düzeylerinin yetersizliği gibi nedenlerle, 

ülkemizdeki mülkiyet sahiplerinin kendi mülklerinin orman yangınlarından korunmasına 

yönelik katkıları yetersiz düzeydedir. 
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Şekil 1: Orman Köylüleri ile Yazlık Sitelerde Oturanların Mülklerini Orman Yangınlarından 

Korumak ve Mülkleri Çevresindeki Orman Yangınları Tehlikesini Azaltmak İçin Aldıkları 

Önlemler (%). 

 

 

 

 
Şekil 2: Orman Köylüleri ile Yazlık Sitelerde Oturanların Mülklerini Orman Yangınlarından 

Korumak ve Mülkleri Çevresindeki Orman Yangınları Tehlikesini Azaltmak İçin Önlem 

Almamalarının Nedenleri (%). 
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6. Yanıcı Madde Azaltma İşlemleri 

 

Çağdaş orman yangınları yönetim anlayışı; yangın söndürme faaliyetleri yanında, orman 

yangını riskini azaltma (denetimli yakma, vejetasyon kesme vb. yanıcı madde azaltma 

teknikleri) ve orman sağlığının restorasyonu şeklinde iki ana amaçla ormana aktif şekilde 

müdahaleyi hedeflemektedir (Mutch ve ark., 1993). 

 

Öte yandan Akdeniz ve dolayısıyla ülkemizin bitki örtüsü formasyonlarının yapısal durumu, 

yangınların büyümesini kolaylaştırıcı bir etmendir. Toprağın üstündeki örtü ve otsu bitkiler 

yazın kurumakta ve parlamaya hazır duruma gelmektedirler. Kısa boylu odunsu bitkilerin 

oluşturduğu çalılar, Akdeniz orman alanlarının büyük bölümünde bol miktarda 

bulunmaktadır. Bu çalı tabakası, ateşin başladığı otsu örtü ile odunsu boylu ağaçların tepeleri 

arasında alevlerin sıçraması için ideal bir ara istasyon görevi yapmaktadır (Şekil 3). Bu 

mekanizmadan çıkan sonuca göre, alt tabakada diri örtü temizliği yapılan bir orman kolaylıkla 

yanmamaktadır. Bu durumda ateş, örtü yangını olarak gelişmekte ve çoğu zaman tepeye 

çıkmayan “küçük yangın” olarak kalmaktadır. Değişik orman tipleri arasında kapalılığı çok 

düşük, dolayısıyla diri örtüsü bol olan ormanlar ise, yanma riski en yüksek olanlardır. Şu 

halde, kapalılığı genelde düşük ve diri örtü bakımından zengin olan çam ormanları oldukça 

yanıcıdır (Montgolfier, 2005). 

 

 
Şekil 3: Akdeniz ormanlarında yangınların çıkma ve ilerleme mekanizmalarının şeması 

(Delabraze, 1985’e atfen Montgolfier, 2005). 

 

 

Böylece ormandan yakacak odun toplanması ve ileri derecedeki pastoral (otlatma) baskı 

sonucu ormanın alt tabakasının temiz tutulduğu, yani çok az miktarda yanıcı madde ve çalının 

bulunduğu alanlarda, orman yangını riski azalmaktadır. Bu bölgelerde eğer ekonomik 

kalkınma, pastoral baskının hafiflemesi ve yakacak odun toplamanın azalması sonucunu 

getirirse, ormanın alt tabakasında, yüksek derecede yangın riski yaratan, az-çok hızlı bir 

çalılaşmaya tanık olunması tehlikesi doğacaktır. 

 

Orman yangınları çıkmadan önce, ormanlarda (özellikle yangına hassas yerlerin yerleşim 

yerleri çevresindeki, yol kenarlarındaki ve enerji nakil hatları altındaki ormanlarda) ve 

YARDOP proje alanlarında yanıcı maddelerin yakılması (denetimli yakma), kesilerek fiziksel 

olarak alandan uzaklaştırılması (silvikültürel müdahaleler ve vejetasyonu kesme), hayvan 

otlatmasına açılması ve kimyasal mücadelesinin yapılması, bu ekosistemlerde yüksek oranda 
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tahrip edici bir orman yangını riskini düşürmeye yardımcı olacak koruyucu ve önleyici 

tedbirler arasındadır. 

 

Bu tekniklerden birisi olan “denetimli (kontrollü) yakma”, önceden saptanan belirli bir 

alandaki vejetasyon ve yanıcı maddeleri uzaklaştırmak için yapılan yakmadır (Çanakçıoğlu, 

1993). Bu uygulamada orman yangını bilinçli olarak orman kaynakları yöneticileri tarafından 

çıkarılmakta olup, ormandaki belirli yerlerde ve seçilen hava koşulları altında 

uygulanmaktadır. Denetimli yakmanın amacı, bir ormandaki fazladan vejetasyonun bir plan 

dâhilinde yakarak yok etmek ve böylece orman alanındaki olası büyük ve kontrol edilemeyen 

orman yangını riskini azaltmaktır. Denetimli yakma doğru şekilde uygulanması durumunda, 

hem amaçlara ulaşmada etkili hem de ekonomik açıdan uygun olduğu düşünülebilir. 

Denetimli yakmanın yanlış uygulanması sonucundaki risklere ise, insan yaşamı kaybı, özel 

mülkiyete zarar, hava kalitesi düşüşü, yüzeysel akış artışı, görsel değerdeki geçici gerileme 

vb. dâhildir (Yılmaz ve ark., 2012b). 

 

Bir diğer yanıcı madde azaltma tekniği olan “silvikültürel müdahaleler”, yüksek orman 

yangını riskine sahip bölgelerdeki ağaç sıklığının yoğun olduğu alanlarda, aralamalar yoluyla 

birim alandaki ağaçların sayısını azaltmaya yönelik uygulamalardır. Böylece ormandaki üst 

ağaç tabakası seyreltilerek kontrol edilemeyen büyük orman yangınlarının meydana gelme 

tehlikesi azaltılmaktadır.  

 

“Vejetasyon kesme” ise, seçilen alt tabaka ağaççık, çalı ve diğer bitkilerin fiziksel olarak 

kesilip ormandan çıkarılması suretiyle ormandaki vejetasyon miktarının azaltılmasıdır. 

Denetimli yakmada olduğu gibi vejetasyonu kesmenin de amacı, ormandaki vejetasyon 

miktarını azaltmak suretiyle ormandaki büyük ve kontrol edilemeyen orman yangınları çıkma 

olasılığını azaltmaktır.  

 

Vejetasyonun “hayvan otlatmasına” açılması, orman yangını tehlikesini azaltmak için, yazın 

kurumadan önce bitkilerin otlak hayvanlarına otlatılarak sonradan kolayca ateş alan 

vejetasyon miktarının azaltılması işlemidir.  

 

Öte yandan vejetasyonla “kimyasal mücadele (herbisit kullanımı)” tekniği ise, orman yangını 

tehlikesini azaltmak için, ormandaki otsu ve odunsu yanıcı maddelerin herbisitler kullanılarak 

öldürülmesidir.  

 

Her ne kadar tüm bu yanıcı madde azaltma teknikleri YARDOP proje alanlarında bir yangının 

meydana gelme olasılığını azaltamasa da, çıkan bir yangının hızını ve yoğunluğunu azaltacak 

ve böylece yangın söndürme çalışmalarının etkinliğini arttıracaktır. 

 

Ülkemizde yanıcı madde azaltma teknikleri konusunda altı Orman Bölge Müdürlüğündeki 

(Mersin, Adana, Antalya, Isparta, İzmir ve Muğla) Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin katıldığı bir araştırma yürütülmüştür (Yılmaz ve ark., 2012b). 

Bu çalışmada katılımcıların denetimli yakma, silvikültürel müdahaleler, vejetasyon kesme, 

hayvan otlatması ve kimyasal mücadeleden oluşan yanıcı madde azaltma tekniklerinin her 

birisine yönelik görüşleri araştırılmıştır. Bu kapsamda her bir yanıcı madde azaltma tekniği ile 

ilgili “mantıklı bir strateji midir? yoksa mantıksız bir strateji midir?”, “orman yangınları 

tehlikesini azaltmada etkili mi olur? yoksa etkisiz mi olur?” ve “orman sağlığına faydalı 

mıdır? yoksa zararlı mıdır?” sorularına katılımcıların verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar, çalışmaya katılanların en mantıklı/etkili/faydalı olarak düşündükleri 
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yanıcı madde azaltma tekniğinin silvikültürel müdahaleler olduğunu, bunu sırasıyla 

vejetasyon kesme, denetimli yakma ve hayvan otlatma tekniklerinin izlediğini ortaya 

koymuştur. Buna karşın kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniği ise, en 

mantıksız/etkisiz/faydasız teknik olarak görülmüştür (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik Görüş Puanları. 
Ortalama Görüş Puanları; “1 – çok mantıksız/etkisiz/zararlı”, “2 – orta derecede mantıksız/etkisiz/zararlı”, “3 – az 

mantıksız/etkisiz/zararlı”, “4 – yarı mantıklı yarı mantıksız/yarı etkili yarı etkisiz/yarı faydalı yarı zararlı” ve “5 – az 

mantıklı/etkili/faydalı”, “6 – orta derecede mantıklı/etkili/faydalı”, “7 – çok mantıklı/etkili/faydalı” olduğu ölçeklerdeki 

ortalama değerlerdir. 
 

 

Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadelede başarıya ulaşmak için, öncelikle yukarıda 

açıklanan yanıcı madde azaltma tekniklerinin yoğun olarak kullanılması, özellikle kolay 

tutuşan (yanmaya eğilimli) vejetasyon tiplerine yönelik yanıcı madde azaltma işlemlerine 

ağırlık verilmesi ve bu vejetasyon tiplerinin ormanda bulunma oranlarının azaltılması şeklinde 

özetlenebilen proaktif bir orman yangınları yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

 

Ancak bunun için öncelikle ülkemizde yanıcı madde azaltma tekniklerinin hangi çeşitlerinin, 

hangi orman alanlarında ve ne kadar büyüklükte alanlarda uygulanacağını ortaya koyacak 

politikalara ve yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Öte yandan halen yaşanan ve gelecekte de yaşanması beklenen iklim değişikliği, yanıcı 

madde azaltma işlemlerinin önemi konusunu daha da belirgin hale getirmektedir. Nitekim 

gelecekte Akdeniz ormanlarının iklim değişikliğine güçlükle uyum sağlayacağı, orman 

yangınlarından korunmanın daha önemli hale geleceği ve büyük alanlarda yanıcı madde 

yönetimine ihtiyaç duyulacağı ifade edilmektedir (Alcamo ve ark., 2007). Böylece Akdeniz 

ormanlarının iklim değişikliğine karşı en önemli uyum önlemi olarak, yanıcı madde yönetimi 

görülmektedir. 
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Orman yangınları yönetiminin temel amacı, Yangın Tutuşması (Çıkması) ile Yangın Ortamı 

[yani Topoğrafya, İklim ve Vejetasyon (Yanıcı Madde)] arasındaki karşılıklı etkileşimden 

meydana gelen Yangın Rejimini (Düzenini) değiştirmek olarak belirtilmektedir (Reinhardt ve 

ark., 2008). Orman yangınları yönetimi bunlardan “yanıcı madde” elemanına odaklanarak, 

yangının yayılmasını geciktirmek (hatta mani olmak) ve kontrol altına alınmasının mümkün 

olduğu koşulları genişletmek suretiyle, hem doğrudan hem de dolaylı olarak yanan alanı 

azaltmayı hedeflemektedir.  

 

YARDOP proje alanlarında yanıcı madde yönetim stratejileri olarak (1) yanıcı maddelerin 

temizlenmesi, (2) yanıcı maddenin miktarının ve/veya yapısının değiştirilmesi ve (3) daha az 

tutuşulabilir yanıcı madde tiplerine dönüştürme sayılabilir. Bu stratejileri, YARDOP 

alanlarında farklı amaç ve beklentilerle uygulamak mümkündür. Nitekim bunlardan yanıcı 

maddelerin alandan temizlenmesi işlemi yangını belli bir alanda tutma (sınırlama) amacıyla 

uygulanabilecek iken, yanıcı maddenin değiştirilmesi işlemi ise yangın davranışının 

değiştirilmesi beklentisiyle yerine getirilecektir. Buna karşın yanıcı maddenin daha az 

tutuşabilir türlere dönüştürülmesi işlemi ise, sadece vejetasyon karışımını değiştirmek 

suretiyle alanın yangın taşıma kapasitesini düşürmek için müracaat edilecektir.  

 

Bu işlemlerden alanın yanıcı maddeden temizlenmesi ve yanıcı maddenin değiştirilmesi 

stratejileri, YARDOP alanları dışındaki geniş alanlarda da uygulanabilecek yönetim stratejisi 

alternatifleri olarak düşünülebilecektir. 

 

Esasen YARDOP proje alanlarında lineer (doğrusal) yanıcı madde azaltma işlemleri söz 

konusu olacaktır. Ancak YARDOP alanlarında uygulanacak bu işlemlerin orman yangınları 

karşısındaki performansı konusunda henüz elde veri mevcut değildir. Eğer YARDOP 

alanlarındaki yanıcı madde yönetimi işlemleri, yangının yayılmasını engellemiyorsa veya 

geciktiremiyorsa, o takdirde bu işlemlerin uygulanması da mantıksız olacaktır. 

 

Bununla birlikte YARDOP alanlarında uygulanabilecek yanıcı madde yönetim stratejilerinin 

başarısının bu işlemlerin tasarımına, yani dikkatli şekilde ele alınması gereken uygulama 

şeridi genişliğine, uzunluğuna ve düzenine bağlı olacağı düşünülmektedir. 

 

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde YARDOP projesi benzeri yapılar olarak yangın emniyet 

şeritlerinin tesis edildiği görülmektedir. Literatürde bu tesislerin orman yangınları 

karşısındaki etkinliğini ele alan birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Örneğin Güney 

Fransa’daki 2003 orman yangınlarını analiz eden bir araştırmada, yangın emniyet şeritlerinin 

çoğunun yüksek şiddetteki yangınları karşıya geçirdiği (yani aktardığı) belirtilmektedir. 

Ancak aynı çalışmada bütün bunlara rağmen yangın emniyet şeritlerinin tepe yangını 

büyümesini geciktirdiği ve yangının kanatlarının genelde yangının yayılma yönüne dik yangın 

emniyet şeritleriyle dizginlendiği belirtilmektedir (Perchat ve Rigolot, 2005).  

 

ABD’de yapılan bir diğer çalışmada ise, Güney California’da yangın boyutu, yangın mevsimi 

(iklim faktörü) ve yangın emniyet şeridinin bakımlı olması gibi konuyla ilgili faktörler uygun 

değilse ve yangın söndürme işçileri mevcut değilse, o takdirde yangın emniyet şeritlerinin 

nadiren orman yangınlarını durduğu belirtilmektedir (Syphard ve ark., 2011).  

 

Öte yandan geniş orman alanlarında uygulanan yanıcı madde azaltma işlemlerinin etkilerini 

anlamaya yönelik çalışmalara da rastlanıyor olsa da, bu çalışmalar çoğunlukla teorik olup 

büyük oranda yangın simülasyon (benzetim) modellemesine dayanmaktadır (Finney, 2001). 



19 

 

Bu modellemeler, yanıcı madde ve diğer faktörlerdeki farklılığa göre orman yangınının 

yayılma potansiyelinin incelenmesine imkan vermek suretiyle, yanıcı madde azaltma 

işlemlerinin zaman ve mekan ölçeğinde planlamasına karar desteği sağlamaktadır (Duguy ve 

ark., 2007). 

 

Öncelikle YARDOP proje alanlarının yılda ne kadar alanında yanıcı madde azaltma işleminin 

uygulanacağına karar verilmelidir. Ardından olası yangınların yayılmasını kesmeye en iyi 

şekilde hizmet edecek şekilde YARDOP alanlarının nerelerinde ve ne kadar büyüklükteki 

alanlarında yanıcı madde azaltma işleminin yapılacağı, bu işlemin hangi sıklıklarda 

uygulanacağı ve mekânsal düzeninin nasıl olacağı konularına cevap aranmalıdır. Ancak bu 

kararlar alındıktan sonra, YARDOP alanlarında uygulanacak yanıcı madde azaltma işleminin 

yangının tutuşması ve yayılması üzerindeki uzun dönemli toplam etkisi optimize 

edilebilecektir. 

 

Yanıcı madde ve iklimin yangın rejimini şekillendirmedeki etkilerinin, ekosistem tipine göre 

farklılık göstereceği açıktır. Bu nedenle ilgili YARDOP proje alanında, yanıcı madde orman 

yangınının tutuşmasında önemli bir role sahip değilse, o takdirde bu YARDOP alanında 

büyük ölçekli yanıcı madde azaltma programlarına yatırım yapmanın da bir anlamı 

olmayacaktır. 

 

Öte yandan yanıcı madde yükünün ve yanmaya elverişliliğinin rutubet (nem) yoluyla 

belirlenmesi nedeniyle, YARDOP alanlarında yangın rejiminin yanıcı madde azaltma 

işlemleriyle kontrol altına alınmasının, kuraklığı (çoraklığı) arttıracağını da kabul etmek 

gerekir. 

 

Bununla birlikte kurak ve rüzgardan korunaklı ortamlar istisna olmak üzere, yangın 

olasılığının yanıcı madde birikimine (yani zamana) bağlılığının, Akdeniz tipi makiliklerde 

aşırı olmadığı da belirtilmektedir (Fernandes ve ark., 2012; Oliveira ve ark., 2012; Van 

Wilgen ve ark., 2010). 

 

Bilindiği üzere makilikler, tepe yangını sistemine sahiptir. Bu sisteme sahip olmanın bir 

sonucu olarak makiliklerde, nispeten ılımlı hava koşullarında dahi, yangın kontrolü güç 

olmaktadır. Öte yandan yangından hemen sonra makiliklerin strüktürünün ve tutuşma 

özelliğinin hızla eski halini aldığı, sıkça gözlemlenen bir gerçektir. Bu özellik YARDOP proje 

alanlarındaki makiliklerde uygulanacak yanıcı madde azaltma işleminin sıklığını ve 

yoğunluğuna karar verirken dikkate alınması gereken önemli bir husustur. 

 

Öte yandan her ne kadar ormanların alt tabakasındaki bitki örtüsü ve ara tabakasındaki 

merdiven etkisi oluşturan çalılık yanıcı maddelerin yangından sonra toparlanması ve eski 

halini alması daha uzun bir zaman alsa da, orman ölü örtüsünün yanıcı madde azaltma 

işleminden sonraki 2-5 yıl içerisinde eski haline geri döndüğü (Fernandes ve Botelho, 2003) 

ve YARDOP proje alanlarında yangının yayılmasında belirleyici bir diğer faktör olduğu da 

unutulmamalıdır. İşte bu nedenledir ki, ekstrem hava koşullarında ABD’deki makilik yaşlı 

yanıcı madde alanlarında sıkça orman yangınlarının yaşanması (Keeley ve Zedler, 2009) ve 

Avustralya’da yakın zamanlarda denetimli yakmaya tabi tutulmuş okaliptüs alanlarında orman 

yangınlarıyla karşılaşılması (Price ve Bradstock, 2010) gibi durumlar şaşırtıcı görülmemekte 

ve neden olarak orman ölü örtüsüne bağlanmaktadır. 
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YARDOP proje alanlarında yürütülecek yanıcı madde azaltma işlemlerinin, yangının 

yayılması üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağı şüphe götürmez bir gerçektir. Bir başka 

ifadeyle yangın söndürme faaliyeti her ne şekilde olursa olsun, yanıcı madde azaltma işlemleri 

birim zaman başına yanan alanı azaltacaktır. Bununla birlikte bu işlemlerin yangının 

çıkmasını önemli ölçüde azaltabilmesi için, kapsamlı bir yanıcı madde azaltma çalışmalarına 

ihtiyaç duyulacaktır. 

 

Nitekim Avustralya okaliptüs ormanlarında gerçekleştirilen denetimli yakma çalışmalarının 

getirisini hesaplayan bir araştırmada (Boer ve ark., 2009), orman yangını alanını bir birim 

azaltabilmek için 3-4 birim alanda denetimli yakma yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu 

konuda Portekiz’de insan etkisi altındaki daha parçalı orman alanlarında 1:2 – 1:1 şeklinde 

daha olumlu oranlar elde edildiği belirtilmiş, ancak bu oranların sadece geçmişteki orman 

yangını verilerine dayandırıldığı vurgulanmıştır (Vilen ve Fernandes, 2011). ABD’de 1300 

adet yanıcı madde azaltma işlemi yapılan alanın karşı karşıya kaldığı 14 büyük orman yangını 

değerlendirilmiş ve yangın büyüklüğü (boyutu) üzerine yanıcı madde azaltma işlemlerinin 

etkisinin ortalama % -7,2 olduğu belirlenmiştir (Cochrane ve ark., 2012). Tüm bu araştırma 

sonuçları, yanıcı madde azaltma işlemlerinin yangın şiddetini azaltarak (hafifleterek) orman 

yangınları yönetimine önemli katkılarda bulunduğunu, ancak bu işlemlere yönelik 

performansın (verimliliğin) genelleştirilemeyeceğini göstermektedir. 

 

Yanıcı madde azaltma işlemine tabi tutulmamış YARDOP alanlarına karşı işleme tabi 

tutulmuş YARDOP alanları arasında veya alternatif yanıcı madde azaltma teknikleri arasında 

yangın davranışı ve yangın şiddetindeki farklılıklar konusunda sayısal bulgulara, ancak 

yangınların ve meydana getirdiği sonuçların fiilen gözlenmesi suretiyle ulaşılabilecektir. 

Ancak ülkemiz, bu konuda da araştırmalara muhtaç durumdadır. 

 

Bununla birlikte yanıcı madde azaltma işlemleriyle ilgili yangın davranışı ve etkilerini ele 

alan deneysel çalışmalara, uluslararası literatürde rastlamak mümkündür. Bu kapsamda 

Avustralya’nın kurak okaliptüs ormanlarında yüksek yoğunluklu yangın denemeleri, 

denetimli yakmadan sonraki 10-15 yıl içerisinde yangın davranışı özelliklerinde artışlar 

göstermiştir (McCaw ve ark., 2012). Portekiz’de yanıcı madde azaltma işlemine tabi 

tutulmamış bir Pinus pinaster meşceresinden 2-3 yıl önce denetimli yakma yapılmış bir alana 

doğru deneme niteliğinde bir yaz yangını taşınmış ve sonuçta tepe yangınından örtü yangınına 

doğru dönüşen büyük bir değişim gözlenmiştir (Fernandes ve ark., 2004). Bir diğer çalışmada 

ise, yanıcı madde azaltma işleminden sonraki en az 10 yıl için olmak üzere, denetimli yakma 

parsellerinde daha düşük örtü yangını yoğunluğu tespit edilmiştir (Fernandes, 2009). 

 

 

7. Gelecekteki Araştırma Konuları 

 

Öncelikle YARDOP proje alanlarındaki akarsular, topoğrafik değişkenler, yanıcı maddeler ve 

vejetasyon örtüsü ile yangın şiddeti arasında ilişkiler ortaya konulmalıdır. Ardından bu 

değişkenlerin etkileri kontrol edildiğinde, YARDOP yollarının ve bunların kenar etkilerinin 

yangın şiddetini etkileyip etkilemediği belirlenmelidir. Bu çalışma için seçilecek YARDOP 

alanlarının, çevresel değişkenler altında yangın şiddeti örneklemesi için önemli olan orman ve 

arazi özelliklerine sahip yerler olması önemlidir. Ayrıca YARDOP yollarının hangi 

mekanizmalar yoluyla yangın şiddetini etkilediğini belirleyen araştırmalara da ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle YARDOP yollarının yangın şiddeti ve davranışı üzerine 

sahip olduğu etkileri ortaya koymak için ayrıntılı çalışmalar gerekmektedir. Bu çalışmaların 
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farklı orman ekosistemlerinde ve farklı YARDOP proje alanlarında yürütülmesi ve 

karşılaştırılması önemlidir. Bu çalışmalarda, YARDOP yollarının yanıcı maddeler ve yangın 

ortamı üzerine etkilerinin açıklığa kavuşturulabilmesi için ayrıntılı alan araştırmaları 

gerekmektedir. 

 

Öte yandan YARDOP alanlarındaki farklı bitki örtüsü tiplerinin yangına karşı direnci ve 

yangından sonra toparlanması ile ilgili araştırma çalışmalarına da ihtiyaç vardır. Ardından 

YARDOP alanlarındaki yangın çıkması, yangın yayılması ve dolayısıyla yangın tehlikesi 

üzerine vejetasyon ve yanıcı maddenin özellikleri, YARDOP yol koridorunun strüktürel 

bileşenlerinin durumu ve iklim gibi dışsal değişkenlerin etkilerini sınamak için, ya arazi 

denemeleri veya yangın büyümesine yönelik simülasyon modelleri kullanılarak çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu kapsamda literatürde, yol koridoru boyunca yangın meydana gelme 

olasılığını hesaplamaya imkan veren ve “Cellular Automation (CA)” yaklaşımına dayalı 

amprik modeller özellikle dikkat çekicidir (Mraz ve ark., 1999; Hargrove ve ark., 2000). 

Ancak bu çalışmalar için her bir vejetasyon toplumu, rüzgâr hızı ve yanıcı madde rutubeti için 

yangın çıkma ve yayılma (ilerleme) olasılıklarını ortaya koyan tutuşma denemeleri yapmak 

gerekmektedir. Ancak yine de CA yaklaşımının yangın yayılmasını simule etmede etkin 

araçlar olduğu belirtilmektedir. 

 

Bunun yanında FARSITE (Miller ve ark., 2008) ve BEHAVE Plus (Andrews ve Bevins, 

1999) gibi fiziksel ve yarı-ampirik yangın yayılma modelleri de, orman ekosistemlerindeki 

yangın davranışlarının tahmin edilmesinde etkin şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu 

modellerin YARDOP projesi türü yol koridorlarında kullanımına ilişkin literatürde herhangi 

bir uygulamaya rastlanmamıştır. 

 

YARDOP Durdurma Alanlarına yangın yönetimi yanında orman-halk ilişkilerine olumlu 

katkı sağlama, köylünün ormana sahip çıkmasını pekiştirme ve köylüye ürününden fayda 

sağlama amaçlarıyla seçilmiş ve getirilmiş bitki türlerinin tutuşma özellikleri ve büyüme-

gelişme durumları da belirlenmelidir. 

 

Diğer yandan YARDOP Durdurma Alanından uzaklaştırılacak vejetasyon topluluklarının 

(otsu türler ve çalılar) uzaklaştırma tekniği, uzaklaştırma zamanı ve uzaklaştırma sıklığı 

konularında da çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

YARDOP Durdurma Alanlarında yanıcı madde azaltma işlemlerinin yangının tutuşmasını ve 

yayılmasını büyük ölçüde sınırlandıracağı varsayımı altında, farklı bölgelerdeki YARDOP 

proje alanları için olmak üzere, en uygun vejetasyon yönetim uygulamalarının (yanıcı madde 

azaltma tekniklerinin) seçimine yönelik araştırmalar da önem taşımaktadır. 

 

Ayrıca yanıcı madde azaltma işlemlerinin etkinliği konusunda yangın modellemesi 

çalışmalarına da ihtiyaç bulunmaktadır. Zira yangın modellemeleri, farklı yanıcı madde 

yönetim ve meşcere yönetim senaryoları altında yangın davranış özelliklerinin simülasyonuna 

imkân vermektedir. 

 

 

8. Arazi Gözlemleri 

 

Adana ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde tesis edilmiş ve YARDOP projesi uygulanan 

temsili sahalarda yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 
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 Her bir proje sahasında “YARDOP ve 285 Sayılı Tebliğe Ek-2 Tamimleri”nin farklı 

şekillerde yorumlandığı görülmüştür. Bunda Uygulamacılar arasında “mutlaka bir 

değişiklik olacaktır, temkinli çalışmakta yarar var” yorumunun etkili olabileceği 

düşünülmüştür. 

 

 Ulaşım tesislerinin çalıştığı hatta bazılarında üst yapı malzemelerinin ve sanat 

yapılarının dahi yapıldığı görülmüştür. Ancak yolların, yangın emniyet yollarının ve 

yangın emniyet yol ve şeritlerinin yeterli ve bakımlı bulundurulması gerekmektedir. 

 

 YDZ’lerdeki dikimlerde Tamimden farklılaşmaların olduğu görülmüştür. Bunda fidan 

temini ve mevcut fidan cinslerinde elde olmayan nedenlerden dolayı yetersizlikler 

olduğu ifade edilmiştir. Planlama ve tahsis ile bunların zamanında değerlendirilmeleri 

konularında aksamaların olduğu anlaşılmıştır. Yanan sahaların 1 yıl içerisinde 

ağaçlandırılması gereği, böylesi sıkıntıların oluşmasına da bir sebep teşkil 

edebilmektedir.  

 

 Bazı alanlarda YDZ’lerin bakımlarının ihmal edildiği görülmüştür. Otsu bitkilerin 

kuruması beraberinde ayrıca bir risk de meydana getirmektedir. Bazı tesislerde 

yapraklı mevcut türlerin kabul edilerek kullanıldığı görülmüş, bazı yerlerde ise bu 

mevcut yapraklılarla iktifa edildiği ve yapraklı dikimlerinin yapılmadığı 

gözlemlenmiştir. Servi dikimleri genelde yapılmış olmakla birlikte, bazılarında görsel 

dekoratif amaçlı kullanılan türlerin de kullanıldığı görülmüştür. Piramidal Servi 

fidanlarının sık ve çapraz dikimlerle rüzgâr perdesi olarak kullanılması çok fayda 

sağlayacaktır. Servi dikimlerine gereken özen verilmelidir. Kızılçam’ın etraftan 

tohumlama yoluyla tekraren dikim sahalarına geldiği gözlemlenmiştir. Bunların da 

devamlı olarak bakımlarla temizlenmeleri gerekmektedir. 

 

 YARDOP Zayıflatma Alanlarında da gevşetme, budama ve alt zeminin temizliği 

hususlarına genelde Tamime uyulmadığı görülmüştür. Biri yapılmış diğerleri 

yapılmamış şeklinde bir görüntü hâkimdir. 

 

 Dere vejetasyonlarının değerlendirilmesinde daha titiz davranılması yerinde olacaktır. 

Yangının ilerlemesine neden olabilecek türlere kesinlikle müsaade olunmaması 

Tamimde de zaten açıktır. Bazı yerlerde Ardıçlara dokunulmadığı da görülmüştür. 

Kızılçam ve diğer kolay yanıcı türlerden fertlere kesinlikle müsaade olunmamalıdır. 

Kurudere olup da içerisinde kabul edilebilir yapraklı vejetasyon öğeleri varsa, bunlar 

da değerlendirilmeli ve diğer kolay yanıcı türler ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 

 

 Yolların kenarlarında bulunan ağaçlardan; “…yolları kapatan ve yangının bir taraftan 

diğer tarafa geçişini kolaylaştıranlar kesilerek uzaklaştırılacaklardır. Yolun her iki 

tarafında varsa yangına dirençli türler korunarak gelişmeleri teşvik edilecek, 

gerekirse bu türler ekim ve dikimlerle takviye edilecektir…” şeklinde Tamimde açık 

bir emir bulunmaktadır. Ancak bu hususlara pek dikkat edilmediği gözlemlenmiştir. 

 

 Kullanılmayan ve erozyona sebep olacak eğimi çok yüksek olan YY-YŞ’lerde yangına 

dirençli uygun türlerle ağaçlandırma yapılması, ağaçlandırılan bu yol ve şeritlerin her 

iki yanında da 20-30 metre genişlikte zayıflatma alanları oluşturulması konusu 
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Tamimde emirlenmiş olmasına rağmen, bu yönde yapılmış bir uygulamaya rast 

gelinmemiştir. 

 

 Her bir proje sahasının kendine özgü bir takım zaruretleri, sıkıntıları vardır, arazi 

yapısı ve şekli gibi. Tamim emirlerinin bir şablon gibi tatbikinin gerçekten tam 

anlamıyla mümkün olamayacağı, beklenmedik engellerin çıkabileceğinin gözden uzak 

tutulmaması gerektiği bu incelememizde sıkça görülmüştür. 

 

 Orman yangınlarında yangının başlaması, büyümesi ve genişlemesinde birkaç faktör, 

çok büyük etkiye sahip olmaktadır. Bu faktörlerin başında, yangına hassas 

ormanlardaki tutuşturucu materyalin fazlalığı gelmektedir. Orman yangınlarının tepe 

yangınına dönüşmesi ile kontrolü güçleşmektedir. 

 

 OGM Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkanlığının, YARDOP Orman 

Yangınlarıyla Mücadele İş ve İşlemlerine Ait Çalışma Esasları Tamiminde 

“…YARDOP proje sahalarının belirlenmesinde; Dere Vejetasyonları ve Yangın 

Önleme Tesisleri (YDZ, YDZT, YOAT, ZOAT) ile bölünecek ormanlarda parsel 

büyüklükleri genel olarak (hâkim rüzgâr yönü, arazi yapısı ve tabii hatlar, yangın 

çıkma sıklığı dikkate alınarak); tehlikeli ve kıymetli ormanlar ile 1. Derece yangına 

hassas ormanlarda ez az 300 ha, 2. Derece yangına hassas ormanlarda en az 500 ha, 

3. Derece yangına hassas ormanlarda en az 800 ha şeklinde planlanır ve kırık 

hatların oluşturulmamasına özen gösterilir…” denmektedir. Ancak bu ölçekte bir 

planlamanın doğru bir şekilde yapılması için ve ilgili komisyonun kolaylıkla karar 

verebilmesi için öncelikle mekânsal uygunluk analizlerinin yapılması önemlidir. Bu 

bağlamda, İncelenen YARDOP sahalarında bir bütünlük ve standart oluşturulamadığı 

ancak YARDOP tamiminde belirtilen standartların da tüm yöre/bölgelerde uygulama 

güçlüklerinin bulunduğu hatta uygulanabilirliğinin de tartışılabilir olduğu görülmüştür. 

 

 Bütünlük oluşturan ormanların (özellikle c çağına ulaşmış meşcereler) YARDOP 

tesisleriyle bölünmesi ve yeniden ağaçlandırılması gibi işlemler yerine, tepe yangını 

için merdiven görevi gören alt ve ara tabakayı (otsu ve çalı katı ile kuru alt dallar) 

uzaklaştırmak, meşcerelerin bakımlı hale gelmesini de (yıllık artıma da katkı) 

sağlayacaktır. Kaynaklar, daha rantabl kullanılmış olacaktır. 

 

 YARDOP projeleri için, mekânsal uygunluk analizlerinin dışında fayda/maliyet 

analizlerinin de yapılmasının gereği ortaya çıkmaktadır. İncelenen YARDOP 

sahalarında oluşturulan tesislerin yatırım maliyeti ile geri dönüşü arasında henüz bir 

bilgi bulunmamaktadır. Özellikle boylu ağaçlardan oluşan verimli ormanlarda bu tür 

tesislerin fayda/maliyet ilişkisi tartışılmalıdır. Ayrıca pek çok kaynakta; orman 

yangınlarının Akdeniz eko-rejyonunun karakteristik bir parçası olduğu, yangınların 

bitki toplulukları üzerinde olumsuz etkisi yanında olumlu özelliklerine de vurgu 

yapılmıştır. 

 

 Orman yangınlarının başlangıç noktaları, genellikle kuru otsu ve çalı türlerinin 

bulunduğu toprak yüzeyinin üstündeki katmanlardır. Bu türlerin katlı orman 

vejetasyonu içerisinde kontrol altında tutulması gereklidir. Ancak YARDOP projeleri 

ile yapılmış bazı tesislerde, uzun boylu otsu tabakanın sahayı kapladığı görülmüştür. 

Kapalılığın sağlandığı ormanlarda, alt kattaki otsu ve çalı türleri yetersiz ışıkla sınırlı 

oranda bulunabilmektedir. Bu tür alanlarda kapalılığın bozulmasına neden olacak 
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uygulamalardan kaçınılmalıdır. Alt ve ara tabakaya, kontrollü müdahale şekillerinden, 

kontrollü hayvan otlatma, yakacak dal ve odun yararlanması gibi faaliyetler de yangın 

sezonu öncesi potansiyel yangın oluşturacak materyalin azaltılmasına yardımcı 

olacaktır. 

 

 Yangın, pek çok orman ekosistemlerinin doğal bir bileşenidir. Yangın geçirmek, 

ekosistemin "gençleşmesine" yol açar. Ateş, otsu bitkilerde olduğu kadar çalı 

türlerinde (cistus, katırtırnağı) ve ağaçlarda da (çamlar) pek çok bitkinin çimlenmesini 

kolaylaştırır. Bu bitkilere pyrophyte (yangına bağlı bitkiler) denir (Montgolfier, 2005). 

Kızılçam yangına uyum sağlamış bir türdür. Kızılçamın yaşamı ve biyolojik özellikleri 

yakından gözlendiğinde, yaşamının her aşamasında, biyolojik özelliklerinin yangınla 

özdeşleştiği görülür. Kızılçam ekosistemlerindeki maki elemanlarında da benzer 

özellikler vardır. Esasen termomediteran ve mezomediteran kuşakta, orman 

dinamiğinin bir bileşeni olan yangına uyum göstermeyen türlerin yaşamlarını 

sürdürmeleri güçtür (Boydak ve ark., 2006). Yangına hassas bölgelerdeki türler, 

çimlenme becerilerini geliştirerek orman yangınlarına uyum sağlamışlardır. Yanan 

alanlardaki vejetasyon dinamiğine bakıldığında; Türkmen ve ark. (1995)’in yaptıkları 

üç yıllık çalışmada, yangın öncesi var olan türlerin tamamı yangından sonraki ilk üç 

yılda yeniden ortaya çıkmaktadır. Normal olarak yanan vejetasyonların yerine farklı 

vejetasyon geçecek anlamda bir süksesyon oluşmamaktadır. 

 

 Tamim ve Tebliğlerin yorumlanmasında faklılıkların olabileceği hususu, uygulamada 

çok sık karşılaşılabilecek bir durum olmaktadır. Uygulamacı arkadaşlarımızın 

fedakârca yaptıkları çalışmalar gerçekten gurur verici devasa eserleri ortaya 

çıkarmıştır. Gerçekleştirilen tesislerde bir takım geri dönüşlerin veya düzeltmelerin 

yapılması, ilerisi için çalışılırlık kapasitesine büyük katkılar sağlayabilecektir.  

 

 

9. Öneriler 

 

a) Yangına hassas ormanlardan geçen enerji nakil hatları: Enerji Nakil Hatları yer 

altından geçirilmelidir. Yeraltından olmadığı yerlerde ise Enerji Nakil Hatlarının altlarında 

gereken temizlikleri ve yangının ilerlemesine meydan vermemek için de her iki yan tarafında 

yapraklı durdurma alanları tesis edilmelidir.  

 

b) Anız yangınlarının yoğun yaşandığı yerler için (ZOAT ile ayrıca tarım şekli 

değiştirilebilir mi?): Büyük yangınlara sebep olma konumu olan yerlerdeki ziraat 

arazilerinde, anızı yakılmayan tarım şekline “destek verilmeli”dir. Ormana sınırı olan 

parsellere bu şekilde caydırıcı ve teşvik edici tedbirler alınabilir. Yasal olarak ziraatı 

yapılamayacak şeklinde sayılan sınırlamalar da yapılabilir.  

 

c) Yüksek meyilli yamaçlarda (%60 ≤) : Bu tür arazi şekline sahip ormanlarda olası bir 

yangının hacim kazanmasını önlemek amacıyla; öncelikle yapraklı cinslerin karışıma dâhil 

oldukları karışık veya katlı kuruluşlar tesis edilmelidir. Özellikle yerel yapraklı ve gölgeye 

tahammül edebilen cinslerin kuruluşlara, ileriye dönük olarak eşyükselti eğrilerine paralel 

ekim veya dikimlerle dâhil edilmesi çok yararlı olacaktır.  

 

d) Yangının baca şekline dönüşme ihtimali olan yerler: Böylesi kritik yerler için de geniş 

ve güvenli durdurma alanları tesis edilmelidir. Eğer yanmış bir bölge ise yangının buradaki 
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davranış durumları da göz önünde bulundurularak, YARDOP projesinde işin başında iken 

önceden tedbiri alınmalıdır.  

 

e) Yangın görmemiş YDZ’lerde yapılacak dikimlerin zamanı: Sahaların hazırlığı tam 

olarak yapılmalı ve dikimleri için aceleci olunmamalı gerekirse takip eden yılda dikimleri 

gerçekleştirilmelidir. Cinsler, türler için gereken sayıda fidan tahsis ve temini sağlama 

alınmalıdır. Maliyetleri düşürmek amacıyla yerel yapraklı cinslerin tohumlarından toplayıp 

ekimleri yapılabilir. Bu hususta “g” şıkkında izahatta bulunulmuştur. 

 

f) Yangınlardan ilerisi için fayda sağlayacak şekilde yararlanma veya farkındalık yolları 

oluşturmak: Özellikle yangının ilk seyrinden son kontrolüne kadar geçen aşamalarının görsel 

olarak kayıt altına alınması, anlık lokal meteorolojik değerlerin tespiti ile bunların yangınla 

beraber değerlendirilmesi şeklinde bir kayıt imkanı sağlanmalıdır. Havadan ve yerden 

çekimler ileride birleştirilebilir. Simülasyon programları hazırlanması için bu kayıtlar mutlaka 

değerlendirilecektir. Rüzgâr hızı ve yönü ile arazi yapısı bunun sonucunda yangının davranış 

şekli vb. Her yangın senaryolaştırılmalıdır bunlar da büyüklüklerine göre ileride analiz 

yazılımlarına temel altlık oluşturacaklardır. 

 

g) YDZT alanlarında kullanılacak yapraklı türler: Proje sahamız ve civarında mevcut 

yapraklı cinslere ait türlerin bulundukları yerler, bakı ve rakım değerleri de olmak üzere bir 

saha taraması yapılmalıdır. Elimizdeki toplam değerlere göre bir durum değerlendirmesi 

yapmak gerekirse, bu yerel ırkların projedeki tesislerimize transfer edilmeleri gerekmektedir. 

Fidanlık Müdürlüğü yetkilileri ile bu cinslere ait türlerin fidanlıklarda kültür edilmeleri 

sağlanmalıdır. Bu sayede bakı ve rakım bilgilerine göre (+150) ve (-200) metre yükseklik 

farkı ile yatay mesafede de aynı yükseltilerde yapılmak üzere en fazla 100-150 km mesafe 

aralığında tohum transfer imkânını da değerlendirme şansımız bulunmaktadır.  

 

Yöremizde Meşe, Akçaağaç, Kayacık, Gürgen, Alıç, Ahlat, Y.Armut, Harnup, Tesbih ağacı, 

Çınar, Dişbudak, Karaağaç, Dut, İncir, Kızılcık, Demircik, İğde, Ilgın, Şimşir, Söğüt, Kavak 

cinslerine ait değişik türlere rastlamamız mümkündür. Kök ve kütük sürgünü verme özelliği 

olan türlerin kullanılması tesisimizin devamlılığı açısından çok önemlidir. En kötü senaryoyu 

düşündüğümüzde dahi, toprak üstünde her şey yangınla gitse bile, bunlar tekrar sürgün 

yoluyla kendini ortaya çıkaracaklardır.  

 

Bu bağlamda en başta yerel meşeleri (Pırnal ve Kermes hariç) bu amaçla değerlendirmeliyiz. 

Karaağaç hem yayla, hem de ova kesimde bulunmaktadır, değerlendirilmesi isabetli olacaktır. 

Akçaağacın egzotik türleri dahi sert step iklimine kolayca adapte olabilmektedir. Gürgen’imiz 

az olsa bile Kayacıklarımız bizden ilgi beklemektedir. Alıç çok kanaatkârdır. Ahlat, Y.Armut 

steplere uyum sağlamış kanaatkardırlar. Harnup, Tesbih ağacı da kanaatkârdır sulamaya gerek 

olmadan varlığını idame ettirebilir.  

 

Çınarlar dere vejetasyonu olarak genelde, Dişbudak da serpili olarak ağaççık görünümünde 

rast gelir. Dut, İncir için durdurma zonları hatta Harnup da sosyal ormancılığımıza el verir. 

Şimşir’i yangın şeritlerinde kullanabilirsiniz. Söğüt, Kavak ise sulak kısımlarımıza 

yerleşmiştir. Ceviz’i de durgun olmayan bol oksijenli su kaynaklarımız varsa getiririz.  

Kızılcık, Demircik, İğde, Ilgın yavaş büyür ama estetik olarak göz doldurur, meyveleri de 

yaban hayvanları için gıda görevini ifa edecektir. 

 



26 

 

h) Yangın kültürünün teşkilatta profesyonelce kullanımı: Öncelikle bu konuda gereken 

pratik eğitim verilmelidir. Her işletme müdürlüğünde bu işlemler uygulanır hale gelinmelidir. 

Yangına karşı temizlik amacıyla şeritlerde, ulaşım tesislerinde, yavaşlatma alanlarında bu 

işler uygulanmalıdır. Çam kese böceğinin yoğun şekilde kitle üremesi yapmasına karşı belki 

de ileride, tensil sahalarında “tam alan yangın kültürü” metodu kalıcı bir seçim haline bile 

gelebilecektir. Toros Sediri tabii tensilinde de kontrollü yakma metodu başarılı sonuçlar 

vermiştir (Boydak ve Çalıkoğlu, 2008). Karaçam tensilinde de benzer sıkıntılar belki bu 

işlemlerin tatbikiyle başarıya tahvil olunabilecektir. 

 

Bunun yanında YARDOP projeleri yalnızca yanan alanların yeniden tesisi sırasında yapılmalı 

ve uygulanmalıdır. Yanan alanların yöresel özellikleri de dikkate alınarak parselasyonun 

YARDOP ilkeleri çerçevesinde, sahaların planlanmasının daha doğru olacağı 

düşünülmektedir. Yangın geçirmemiş ve yangına hassasiyet sınıflaması yapılmamış büyük 

orman alanlarında, yangın emniyet yol ve şeritleri dışında büyük maliyetlere yol açan 

YARDOP projelerinin geri dönüşü olup/olmadığı göz önünde bulundurularak vazgeçilmelidir. 

 

Orman Genel Müdürlüğü, büyük tecrübesi ve nitelikli insan gücü, çok geniş modern teknik 

araç imkânları ile büyük başarılara imza atmaya devam etmektedir. YARDOP Prensipleri ve 

Projeleri de bu bağlamda önemli ve büyük eserlerdir. Ancak orman yangınına hassas 

bölgelerin tamamında, çok sayıda YARDOP projesinin yapılması yerine birkaç bölgede 

model oluşturacak pilot bölge uygulamalarının sonuçlarına göre, “yöresel projelerin” 

geliştirilmesinin orman yangınlarıyla mücadelede, daha doğru kararlar vermeyi sağlayacaktır. 

 

 

10. Sonuçlar 

 

Ülkemizdeki geçmişten bu yana gelen orman yangınları yönetim politikaları, yangının 

çıkması ve yayılmasının arkasındaki sosyoekonomik ve arazi yönetim konularını yeterince 

dikkate almamış ve büyük ölçüde çıkan orman yangınlarının söndürülmesine odaklanmıştır. 

Oysa çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma ve yangın söndürme teknolojileri, sadece 

yangın şiddetinin düşük olduğu durumlarda başarılı olmaktadır. Bu nedenle olumsuz hava 

koşullarının ve yoğun yanıcı madde birikiminin birarada olduğu durumlarda, yangın 

söndürme faaliyetlerinin etkinliği de büyük oranda azalmaktadır. 

 

Öte yandan orman yangınlarıyla mücadele iş ve işlemleri ile yangın önleyici tesisler eğer 

yanıcı maddelerin birikmesine ve gelişmesine neden oluyorsa, o takdirde çıkan yangınların 

daha güçlü, daha şiddetli ve daha geniş alanlara yayılan yangınlar olmasına neden olacağı 

açıktır. Uzun yıllardır yürütülen çıkan orman yangınlarının söndürülmesine dayalı yaklaşımlar 

sonucu, yakın zamanlarda yangın görmemiş ormanlarda yanıcı madde yükü giderek artmakta 

ve ciddi orman yangını koşulları meydana gelmektedir. Nitekim son yıllardaki büyük orman 

yangınları (örneğin Mersin-Gülnar ve Aydıncık ile Antalya-Taşağıl orman yangınları gibi), 

hem daha büyük maliyetli ve hem de insan yaşamını daha çok tehdit eder hale gelmiştir. 

 

Ülkemizde ve hatta Akdeniz ülkelerindeki, çıkan orman yangınlarının söndürülmesi 

şeklindeki yaklaşım, yangın politikalarının sürdürülebilir olmasını engellemekte ve 

çoğunlukla kendi amacına ters düşmesine neden olmaktadır. Son yıllarda ise özellikle 

uluslararası belgelerde kısa dönemli yangın söndürme politikalarından “yangın ve orman 

amenajman stratejilerini entegre eden ve yangınların yapısal nedenlerini etkilemeyi 
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amaçlayan daha uzun dönemli politikalara” (EFI, 2010) geçmek gerektiği kabul edilmeye 

başlanmıştır. 

 

Bu doğrultuda yangının planlı kullanımı (yani denetimli yakma) dâhil yanıcı madde azaltma 

teknikleri, YARDOP proje alanlarında ve orman yangınları yönetiminde daha ağırlıkla 

kullanılmayı hak etmektedir. Zira yanıcı madde azaltma işlemleri yoluyla orman yapısında 

gerçekleştirilecek değişiklerin yangın davranışını önemli şekilde etkilediği, yangından 

meydana gelen kayıpları azalttığı, ormanların yangına karşı daha uzun dönemlerde 

dayanıklılığını sağladığı ve orman sağlığı ve sürdürülebilirliğine katkı sağladığı şüphe 

götürmez bir gerçektir. Nitekim bu raporun daha önceki bölümlerinde açıklanan araştırma 

çalışmalarıyla, ormandaki yüzey yanıcı madde azaltma işlemlerinin etkileri ve etkinliği birçok 

kez ölçülmüş ve kanıtlanmıştır. 

 

Öte yandan YARDOP proje alanlarındaki orman yangınları yönetiminin, asıl olarak yangın 

şiddetini (yani zarar büyüklüğünü) azaltmayı amaçlaması gerekmektedir. Bu amaca ise esas 

itibariyle yanıcı madde azaltma işlemleri (yanıcı maddelerin temizlenmesi ve yanıcı madde 

miktarının-yapısının değiştirilmesi) ve yanıcı madde tiplerinin dönüştürülmesi suretiyle 

ulaşılabilecektir. Bunlardan yanıcı madde tiplerinin dönüştürülmesi işlemi uygulanacağında, 

bitki türünün tutuşabilirlik özelliğinden ziyade, yangına karşı dirençli (elastik) yani yangından 

sonra kendini çabuk toparlayabilen vejetasyon tiplerine dönüşüm esas alınmalıdır. 

 

Sonuç olarak ülkemizde orman yangınlarının sosyoekonomik etkilerini en aza indiren, 

yangının tutuşma (çıkma) olasılığını ve yayılma potansiyelini düşürmek suretiyle ormanların 

yangın oluşumuna karşı daha dirençli ve yangın yayılmasına karşı daha dayanıklı olmasını 

sağlayan, böylece yangın söndürme kapasitesini arttıran, hatta gerektiğinde yangınların 

ekolojik faydalarını da kullanan ve bunu en üst düzeye çıkaran ve asıl olarak yanıcı madde 

azaltma işlemlerine dayalı entegre (bütünsel) bir orman yangınları yönetim yaklaşımına 

ihtiyaç vardır. 
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