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ŞÜPHELİ : Yürütülecek Tahkikat Sonucu Tespiti Yapılacak Kişi Veya  
  Kurumlar

SUÇ KONUSU : TCK 170/1-2, 257 ve 6831 sayılı yasa madde 110/4. 
Maddelerine muhalefet etme

AÇIKLAMALAR :

Elazığ ile Diyarbakır sınırı arasında bulunan Görese bölgesi Kurşunlu dağında 
yürütülen operasyonel faaliyet sırasında 31.05.2021 tarihinde ormanlık alanda yangın 
çıkmıştır. Bahsi geçen yangın hala devam etmektedir. (Ekte görüntü kayıtlarını 
sunuyoruz.)

Elazığ Valiliği'nce "Arıcak ilçesi Görese Bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında 
meydana gelen orman yangını söndürme çalışmaları; Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma, İl 
Özel İdare, İlçe ve Belde Belediye Başkanlığı personel ve araç-gereç ekipleriyle devam 
etmekte olup, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahaleler(şerit 
açma,söndürme, soğutma vd.)yapılmaktadır." şeklinde bir açıklama yapılmışsa da hem yerel 
kaynaklardan hem de basından takip edildiği kadarıyla yangın şiddetli bir şekilde devam 
etmektedir. 

Dicle İlçesi kırsalında Kırkpınar Köyü ve yakınlarında ikamet eden 
vatandaşların yangını söndürme girişimleri, yasaklı bölgenin bulunduğu gerekçesiyle 
engellenmektedir. 

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu; kişilerin hayatları, vücut 
bütünlükleri ve malvarlıklarına yönelik tehlikeli bazı fiilleri cezalandırarak insanların huzur 
ve güven içerisinde sosyal yaşamlarının genel güvenliğini temin etmeye çalışan bir tehlike 
suçudur. Genel güvenliği tehlikeye düşürme suçu, 5237 sayılı TCK’nın “Topluma Karşı 
Suçlar” kısmında, “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” bölümünde TCK m.170’de yer almaktadır. 
Maddenin kanunda düzenlendiği yer dikkate alındığında, suç ile toplumun bazı genel 
nitelikteki tehlikeli davranışlardan korunmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

TCK m.170/1’e göre somut tehlike yaratarak genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçu, 
kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde 
korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda aşağıdaki seçimlik hareketlerin yapılmasıyla 
vücut bulur:

a) Yangın çıkarma,
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b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olma,
c) Silahla ateş etme veya izinsiz patlayıcı madde kullanma. 

Dicle İlçesi Gorese Dağı yamacında başlayan ve geniş bir alanda devam eden 
yangına sebebiyet veren veyahut sorumluluğu bulunan kişi/lerin tespiti ile haklarında etkin 
bir soruşturmanın yürütülmesi gerekir. 

Yangının çıktığı alan itibariyle, itfaiye ekiplerinin ve ilgili kurum 
görevlilerinin zamanında ve etkin bir müdahalede bulunmadıkları belirtilmektedir. Bu 
hususta, yangının çıkış zamanı ile öğrenme ile birlikte ne zaman müdahale edildiği, etkin bir 
yangın söndürme faaliyetinde bulunulmadığı, bölgede yaşayan yurttaşların yangın 
söndürmede gönüllü çalışmasının engellenmesi hususlarında gerekli tahkikatın yapılarak, 
görevlerinin gereklerine aykırı hareket eden görevlilere ilişkin TCK'nın 257. Maddesi 
kapsamında görevi kötüye kullanma suçu açısından etkin bir soruşturmanın yürütülmesi 
gerekir. 

Anayasanın, "ormanların korunması ve geliştirilmesi" başlıklı 169. Maddesi; 
"- Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve 
tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit 
tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet 
ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve 
işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına 
konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman 
suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya 
daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz."

"Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması" başlıklı 56. Maddesi; "-Herkes, sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir."

Yukarıda belirtilen Anayasa hükümleri uyarınca Devlet; ormanları ve çevreyi 
korumak, zarar görmüş veya görmekte ise de derhal müdahale edip bu zararı engellemek ve 
etkili bir şekilde  iyileştirmek zorundadır. 

Dicle İlçesi Görese Dağı bölgesinde halihazırda devam eden orman yangının 
nedenlerinin etkili bir şekilde soruşturulmasını, ne şekilde yakıldığının ve faillerinin 
tespitinin yapılmasını ve bu failler hakkında savcılık makamınızca kamu davası açılmasını 
talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : Anayasa, 56 ve 169. Maddesi, TCK 170/1-2, 257 maddesi ve 
6831 sayılı yasa 110/4. Maddeleri ve diğer yasal nedenler

DELİLLER : Görüntü kayıtları, itfaiye ekiplerince tutulan tutanaklar, tapu 
kayıtları, ilgili kurum tarafından yürütülen tahkikat evrakları ve 
diğer tespiti yapılacak deliller
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SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle;

-Savcılığınızca yürütülecek tahkikat sonucunda tespiti yapılan failler,
-Yangının başlamasında veya gereği gibi müdahale edilmemesinde sorumluluğu bulunanlar, 
hakkında etkili bir soruşturma yürütülmesi ve haklarında kamu davası açılıp 
cezalandırılmalarını, talep ederiz. 10.06.2021
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