T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı :
Konu :

ACELE
10/08/2020

26002637-249-E.20258
Ormanlık Alanlar ve
Civarında Ateş Yakılmaması

DOSYA
İlgi :

a) 28.07.2020 tarihli ve 19399 sayılı yazımız.
b) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın 07.08.2020 tarih ve 12922
sayılı genelgesi.

Orman yangınlarına karşı alınacak tedbirleri içeren ilgi (b) yazımız ekindeki
Bakanlığımız genelgesine ilave olarak; yaz mevsimindeki yüksek hava sıcaklığı ile tatil
sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile
anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru
ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğundan,
yangınlarına neden olabilecek yerler için mangal/semaver/ateş yakılabilecek yerlerin ve yasak
olan yerlerin haritalandırılması, 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına
saat 20.00’den sonra müsaade edilmemesi, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot,
dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki
düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde
kullanılmasına izin verilmemesi, risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin kısıtlanması,
gerekli değerlendirmeleri yapmak üzere Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun
toplanmasının sağlanması ve uygulamalar konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi
konularındaki Bakanlığımızın ilgi (b) genelgesi ekte gönderilmiştir.
Belirtilen tedbirlerin görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle iş birliği ve
koordinasyon sağlanarak konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve uygulamada
herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali İhsan SU
Vali
EK :
1- İlgi (b) Genelge
2- İlgi (a) Yazımız ve Bakanlık Genelgesi
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(n2drl+-5XZsAL-goaKFb-dt2Umh-L96Z5wM1) kodunu yazınız.
Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Remzi KUYUGÖZ
İl Yazı İşleri Müdürü
Telefon No:

DAĞITIM :
Gereği:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Kaymakamlıklara
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
(DSİ 67. Şube Müdürlüğü- Mersin)
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Mersin Şube Müdürlüğüne

Bilgi:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına
Mersin Özel Kalem Müdürlüğüne
Mersin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne
Mersin Açık Kapı Şube Müdürlüğüne
Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler Md.ne
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Mersin İl Müftülüğüne
Mersin İl Sivil Toplumla İlişkiler Md.lüğüne
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Md.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Md.

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(n2drl+-5XZsAL-goaKFb-dt2Umh-L96Z5wM1) kodunu yazınız.
Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Remzi KUYUGÖZ
İl Yazı İşleri Müdürü
Telefon No:

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : 67430768-249-E.12922
Konu : Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması

DAĞITIMLI
07/08/2020

İlgi : 27/07/2020 tarihli ve 12254 sayılı Genelgemiz.

Doğal zenginliklerimizin başında gelen ormanlarımızın yangınlara karşı korunması
amacıyla ilgi Genelgemizle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman
yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla
Valiliklerimiz talimatlandırılmıştı.
Öte yandan, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın
yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu
durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak
orman yangınlarında artışa neden olduğu görülmektedir.
6831 sayılı Orman Kanununun 69 uncu maddesinin 3 üncü paragrafında “Orman
yangınlarını önlemek maksadıyla, orman yangını öncesinde ve yangın esnasında orman
idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu, mahallin en
büyük mülki idare amiri sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, mahallin en büyük mülki
idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve her türlü desteği sağlamakla
yükümlüdür.” h ü k m ü i l e Vali ve Kaymakamların orman yangınlarıyla mücadelede
koordinasyonu sağlamak v e b u amaçla gerekli talimatları vermekle görevli oldukları
düzenlenmektedir.
Devlet ormanlarında yapılması yasak fiilleri düzenleyen Mezkur Kanunun 76 ncı
maddesinin ilgili fıkralarında;“Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen
yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli
terketmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek
madde atmak” fiilleri sayılmakta, 110 uncu maddesinde de bu hükme aykırı hareket edenler
hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunacağı
belirtilmektedir.
Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri
İşler Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin “Mevsimin kurak gitmesi halinde
yangın tehlikesinin fazla olduğu zamanlarda veya yangın olupta henüz söndürülmüş
fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olması gibi fevkalade hallerde
Orman İdaresince gösterilecek lüzum üzerine, mahallin en büyük mülki amiri muayyen
bir müddet için ormanlara girilmesini men ve bu sahalardaki orman içi her türlü
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(oYa0un-r/lzcR-1mg0Yz-h9qKUO-ROpU0jgu) kodunu yazınız.
Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191/C Blok
Telefon No: 0 312 422 42 00 Faks No: 0 312 418 96 89
e-Posta: gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Asım ÖZDEMİR
İçişleri Uzmanı
Telefon No: 0 312 422 4272/74/75

faaliyetin tatilini emredebilir.” hükmü ile Vali/Kaymakamlara yangın tehlikesinin arttığı
dönemlerde ormanlara girilmesi belirli bir süreyle sınırlandırma yetkisi verilmektedir.
Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde; il ve ilçelerde Vali ve Kaymakamların
başkanlığında orman işletme müdürü/bölge şefi, emniyet müdürü, jandarma komutanından
müteşekkil “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun” kurulacağı, gerek duyulan
hallerde diğer kurum ve kuruluşlardan da bu komisyona temsilci çağrılabileceği hususuna
değinilmektedir.
Bu çerçevede ilgi Genelgemizde belirtilen hususlara ilave olarak;
1  V a l i v e Kaymakamlarımızın başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele
Komisyonunun yukarıda sayılan üyelerin yanı sıra ilgili belediye ve i l özel idaresi
temsilcileri ile ihtiyaç duyulan diğer kurum ve kuruluş (meslek odaları vb.) temsilcilerinin
katılımıyla toplanmasının sağlanması,
2 Bu Komisyon tarafından, il/ilçe sınırları içerisindeki ormanlık alanların civarında yer
alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu
araziler de dâhil) yerler için mangal/semaver/ateş yakılabilecek yerlerin ve yasak olan
yerlerin, Orman Kanununun 76 ncı maddesinin (d) bendi göz önünde bulundurularak en geç
15 Ağustos 2020 tarihine kadar belirlenmesi ve haritalandırılması, Komisyonlarca bu
yönde karar alınarak kamuoyuna ilan edilmesi,
3  Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal/semaver/ateş
yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının, Valilik ve Kaymakamlıklarca mutad
vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmasının sağlanması,
4 Orman Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak
yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, orman
alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç)
mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının
önlenmesi,
5 Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık
alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar
mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonra müsaade edilmemesi,
6 Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ
ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi,
7 Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda
orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde
kullanılmasına izin verilmemesi,
8 Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, mülki idare amirlerince ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde, belirli b i r süreyi/dönemi kapsayacak şekilde
kısıtlanabileceği,
9 Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte
uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımı,
kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla
vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması,
10 Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta,
özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen
hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması,
11 Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(oYa0un-r/lzcR-1mg0Yz-h9qKUO-ROpU0jgu) kodunu yazınız.
Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191/C Blok
Telefon No: 0 312 422 42 00 Faks No: 0 312 418 96 89
e-Posta: gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Asım ÖZDEMİR
İçişleri Uzmanı
Telefon No: 0 312 422 4272/74/75

doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması,
gerekmektedir.
Belirtilen tedbirlerin bizzat Valiler v e Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk
kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon
sağlanarak konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi v e uygulamada herhangi bir
aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Süleyman SOYLU
Bakan
Dağıtım:
Gereği:

81 İl Valiliğine
Jandarma Genel Komutanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne

Bilgi:
Tarım ve Orman Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(oYa0un-r/lzcR-1mg0Yz-h9qKUO-ROpU0jgu) kodunu yazınız.
Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191/C Blok
Telefon No: 0 312 422 42 00 Faks No: 0 312 418 96 89
e-Posta: gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Asım ÖZDEMİR
İçişleri Uzmanı
Telefon No: 0 312 422 4272/74/75

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 26002637-249-E.19399
Konu : Orman Yangınları

28/07/2020

DOSYA

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın 27.07.2020 tarihli ve 12254 sayılı yazısı.

İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın "Orman Yangınları" konulu ilgi
genelgesi ekte gönderilmiştir.
Genelgede belirtilen tedbirlerin ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak
konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
İbrahim KÜÇÜK
Vali a.
Vali Yardımcısı
Ek: İlgi Genelge
Dağıtım:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Kaymakamlıklara
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
(Dsi 67. Şube Müdürlüğü Mersin)
28/07/2020
28/07/2020

Şef : Kenan YILDIRIM
İl Yazı İşleri Müdür V. : Sonay ÜNLÜER

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(8ZU6d6-xZfLf/-i9is2M-P69Zdx-oVSu7mt6) kodunu yazınız.
Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160  Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Kenan YILDIRIM
Şef:

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : 23635644-249-E.12254
Konu : Orman Yangınları

27/07/2020

MERSİN VALİLİĞİ

Ülkemizin toprak bütünlüğünü, millî güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden,
vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda
bulunan terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılık ve özveriyle devam etmektedir.
Devletimizin tüm birimleriyle sürdürülen bu kararlı ve etkin mücadele sonucunda yok
olma aşamasına gelen bölücü terör örgütünün (BTÖ) ve uzantılarının yeniden toparlanmak
ve gündeme gelmek, varlıklarının devam ettiğini göstermek ve sempatizan kitleye halen güçlü
oldukları izlenimini vermek amacıyla eylemlerini artırmayı hedefledikleri, kamuoyunda
gündem yaratmak ve toplumsal hayatı etkilemek maksadıyla; tarım arazileri ve ormanlık
alanlarda paravan örgütler vasıtasıyla orman yakma vb. sabotaj eylemleri
gerçekleştirebilecekleri, Ege ve Akdeniz Bölgeleri başta olmak üzere özellikle turizm
kentlerinin bu anlamda hedef alınabileceği değerlendirilmektedir.
Ayrıca yaz aylarında havaların aşırı derece ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım
arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması nedeniyle kasten ve kasıt dışı orman yangınları
meydana gelmektedir.
6831 sayılı Orman Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci paragrafı; “Ormanların içinde
veya yakınında ateş ve yangın belirtisi görenler bunu derhal orman idaresine veya en
yakın muhtarlığa, jandarma dairelerine veya mülkiye amirlerine haber vermeye
mecburdurlar.” ile aynı Kanunun 69 uncu maddesinin 3 üncü paragrafında; “Orman
yangınlarını önlemek maksadıyla, orman yangını öncesinde ve yangın esnasında orman
idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu, mahallin en
büyük mülki idare amiri sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, mahallin en büyük mülki
idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve her türlü desteği sağlamakla
yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır. Aynı zamanda Orman Yangınlarının Önlenmesi ve
Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesinde;
il ve ilçelerde “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu”nun kurulacağı hususuna da
değinilmektedir.
Ormanların, başta orman yangınları olmak üzere kaçakçılık ve tüm kanunsuz
müdahalelere karşı korunması amacıyla 22.04.2004 tarihinde Bakanlığımız ile Çevre ve
Orman Bakanlığı arasında “Ormanların Korunması ve Orman Yangınlarının Önlenmesi
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(OlGK4V-4HAeye-+y/lk1-rIJrQP-NxAoq+iM) kodunu yazınız.
İnönü Bulvarı No:4 06644 Bakanlıklar
Telefon No: (312)422 42 72 Faks No: (312)425 34 30
e-Posta: gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Hasan Basri ÖZDEMİR
Polis Memuru
Telefon No:

Konusunda İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Bu protokol; özellikle yangına hassas
bölgelerdeki orman yangınlarının önlenmesi, çıkan/çıkabilecek yangınlara en kısa sürede
müdahale edilebilmesi, kaçakçılığın, orman alanlarına yönelik işgal ve kanunsuz yerleşme
eylemlerinin önlenmesi veya başlangıç halinde bertaraf edilmesi, orman işgalleri hakkında
verilmiş mahkeme kararlarının uygulanması konularında iş birliği esaslarını kapsamaktadır.
Bu kapsamda, illerde yaşanabilecek orman yangınları ve sabotajlara karşı;
1) Orman yangınlarıyla mücadele planlarının güncellenerek belediyeler, orman
teşkilatı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve yangın söndürmede görevli
diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanması,
2) Terör örgütü ve iş birlikçileri tarafından ormanların kasten yakılmasının
engellenmesi için istihbari faaliyetlere ağırlık verilmesi,
3) Yangın riski taşıyan bölgelerin devriyelerle sürekli kontrol edilmesi,
4) Yangına hassas bölgelere yakın yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşların orman
yangınlarının takibi ve bildirilmesi konusunda bilinçlendirilmesi,
5) Yangın söndürmede kullanılan (il özel idaresi, belediye, karayolları, devlet su işleri,
orman idaresi, askeri birlikler vb. kurumların mülkiyetinde bulunan) araç, gereç ve
ekipmanların her an kullanıma hazır bulundurulması,
6) Orman yangınına sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında derhal gerekli yasal işlemlere
başlanılması,
7) Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve yangına hassas olan bölgelerin
giriş çıkışlarını gösterecek şekilde fotokapan yerleştirilmesi, drone ile kontrol imkânı
bulunan birliklerce bu alanların kontrolünün sağlanması,
8) Orman yangınlarının daha çok meskûn mahal yakınlarında ve hafta sonları
yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, orman çevrelerinde yaya, motorlu, motosikletli ve
atlı ekiplerce/birliklerce devriyeler gerçekleştirilmesi, özellikle piknik ve mesire yerleri ile
ormanlık bölgelere gidişgeliş yollarının kontrol altında bulundurulması, şahıs/araç
sorgulamalarının artırılması,
9) Meydana gelen orman yangınlarında sabotaj ihtimalinin mutlak suretle göz önünde
bulundurulması, ormanlık bölgelere gidişgeliş güzergâhlarında bulunan güvenlik
kameraları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) , Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemlerinin (PTS) etkin bir şekilde kullanılması,
10) Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet
verebilecek çöp, cam ya da pet şişe bırakılmaması için vatandaşların uyarılması,
11) Ormanlık alanda av yapanların takibinin yapılarak gerekli uyarıların yapılması,
12) Girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara vatandaşların girmesine müsaade
edilmemesi,
13) Kaçak odun kömürü ve katran elde etmek maksadıyla orman içerisinde ateş
yakılmasının engellenmesi,
14) Anız yakılmaması ve anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda
vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi,
15) Orman Yangınlarıyla Mücadele Planlarının güncellenmesi ve bu konuya ilişkin
gerekli eğitimlerin ilgili birimlerce yaptırılması,
16) Yaptırılan eğitimlerle ilgili tanzim edilen tutanakların ilgili dosyada muhafaza
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girerek(OlGK4V-4HAeye-+y/lk1-rIJrQP-NxAoq+iM) kodunu yazınız.
İnönü Bulvarı No:4 06644 Bakanlıklar
Telefon No: (312)422 42 72 Faks No: (312)425 34 30
e-Posta: gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Hasan Basri ÖZDEMİR
Polis Memuru
Telefon No:

edilmesi,
17) Personelin can güvenliği açısından; orman yangınları konusunda eğitilmemiş, uygun
teçhizat ile donatılmamış birliklerin ve personelin kesinlikle yangına müdahale etmek üzere
görevlendirilmemesi ve gerekli görülmesi halinde diğer birimlerle koordinasyon sağlanması,
18) Orman yangınlarının soğutma çalışmalarında görevlendirilecek birliklere kılavuzluk
yapmak üzere orman idarelerinden uzman personel istenilmesi,
19) Meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedenleri ile olayın aydınlatılmasına
yardımcı olacak delillerin toplanması esnasında orman idareleri ve itfaiye ekipleriyle gerekli
koordinasyonun sağlanması,
20) Yangın söndürme görevi icra eden birimlerin çalışmalarının kolaylaştırılması ve
görevlilerin yangın bölgesine ulaştırılması maksadıyla yolların trafiğe açık bulundurulması,
21) Yangın bölgesi çevresinde bulunan ilgisiz kişilerin, can güvenliğini sağlamak ve
yangın bölgesine girişlerini önlemek maksadıyla gerekli emniyet tedbirlerinin alınması,
22) Yangın bölgesine giden yollarda vatandaşların ve araçların zarar görmemesi
amacıyla trafiğin kontrol altında tutulması,
23) Yangın söndürmede/soğutmada kullanılacak malzemelerin Orman Bölge
Müdürlükleri veya Orman İşletme Müdürlüklerinden talep edilmesi,
24) Hayvan otlatılmasına izin verilen orman bölgeleri ve sürelerine ait güncel listelerin
Orman Bölge Müdürlükleri veya Orman İşletme Müdürlüklerinden temin edilmesi,
Belirtilen tedbirlerin bizzat Valiler ve Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk
kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon
sağlanarak konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve uygulamada herhangi bir
aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan
Dağıtım:
Gereği:

Jandarma Genel Komutanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
81 İl Valiliğine

Bilgi:
Tarım ve Orman Bakanlığına
(Orman Genel Müdürlüğü)
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