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GENEL GEREKÇE

Türkiye, özellikle son yıllarda artan orman yangınlan nedeniyle orman varlığını ve doğal

ekosistemini kaybetmektedir. 2021 yılında başta Antalya ve Muğla olmak üzere ülkemizin

birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarında binlerce hektar ormanlık alan yanmış,

yaban hayat ve ekolojik yapı yok olmuştur.

Küresel ısınmamn ve iklim krizinin tüm dünya için büyük tehlike oluşturduğu gerçeği

artık açık bir şekilde önümüzde durmaktadır. Bu kapsamda tüm dünya ormanlık alanların

korunması ve arttınlması için kısa ve uzun vadeli projeler oluşturmaktadır. Ülkemiz açısında
da ormanların korunması ve orman varlığımızm artırılması önem taşımaktadır. Bu nedenle

milli varlığımız olan ormanlanmızın korunması ve gelecek kuşaklara aktaniması için tüm

boyutlanyla bir orman politikası oluşturulmalıdır.

Orman varlığımızın korunması da bu alandaki personelin görevleri arasındadır. Orman

varlığımızın korunması için orman muhafaza memurlan ve orman işçileri büyük önem

taşımaktadır. 2021 yılında yaşanan orman yangmlanmn söndürülmesi için orman yangın

işçilerimiz ve muhafaza memurlarımız ile yangınla mücadelede görevlendirilen diğer

personelimiz canla başla mücadele etmiştir. Bu çalışmalar sırasında orman yangm işçileri

Görkem Hasdemir, Yaşar Cinbaş ve Erdal Tovka hayatım kaybetmiştir.

Nasıl ki vatanın bütünlüğünü savunurken hayatını kaybeden kolluk personeline

şehitlik unvanı veriliyorsa "Ormanlarımız vatandır" şiarıyla orman yangınlarıyla mücadele

ederken hayatım kaybeden personelimize de hak ettikleri şehitlik unvanı verilmelidir.

Bu nedenle, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda

değişiklik yapılarak orman muhafaza memurları ve orman yangın işçileri orman yangınlarmm
önlenmesi, söndürülmesi ve ormanlann korunması faaliyetleri sırasında hayatlarını

kaybetmeleri durumunda şehit sayılmaları ve yaralanmalan durumunda gazi sayılmaları
amaçlanmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Yapılan bu değişiklikle; ormanlann korunması ve yangın söndürme çalışmalan

sırasında hayatını kaybeden orman muhafaza memurlan ile yangın işçileri ve görevlendirilen

diğer personelin "görev şehidi" sayılması ve yaralananların "gazi" sayılması

amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Kanunun kapsadığı personeli sayan 2 nci maddedeki genişletmeyle, ormanlarda

ortaya çıkan yangınlarm önlenmesi ve söndürülmesi konularında görevlendirilen orman

muhafaza memurlan, yangın işçileri ve diğer personelinin, görevlerini yürütürken vefat

etmeleri veya engelli hale gelmeleri halinde kendilerine ya da yakınlarına nakdi tazminat ya

da aylık bağlanması öngörülmektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.



2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında

Kanunim 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle,

trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli

olanların; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı

ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha

edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin; ormanlarm korunması,

orman yangınlannın önlenmesi ve söndürme çalışmalarında bulunanların bu görevlerinden

dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden

maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâle gelmeleri halinde

ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde

ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir."

MADDE 2- 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

"i) Ormanlarda ortaya çıkan yangınlann önlenmesi ve söndürülmesi konularında
görevlendirilen orman muhafaza memurlan, yangm işçileri ve diğer personeli,"

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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