
KEÇiBORLU iLÇESi ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE
Ko]vtiSYoNU KARARI

KARAR TARIHI: 1 0.08.2020
KARARNO:l

İçişleri Bakanlığının 81 il Valiliğine göndermiş olduğu ''Orman Yangınları" konulu genelge
gereğinceı Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler
Hakkında Yönetmeliğin 32 maddesine istinaden "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu"
1 0.08.2020 tarihinde toplanmıştır.

Keçiborlu İlçesi Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafindan aşağldaki kararlar
ahnmıştlr.

1- ilçemizdeki Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal/semaver/ateş
yakılabilecek mesire yerleri, Kaymakalığınızca mutad vasıtalarla en geniş şekilde vatandaş|arımıza
dulurulmasının sağlanmasına.

2- orman Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak
belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır" hükmü uyarınca. olTnan alanları iÇerisinde

(yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateŞ

yakılmaslna müsaade edilmemesi,avcr ve çobanların ateş yakmasının önlenmesine.

3- ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanhk alanlarda

önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateŞ

yakılmasına saat 20.00'dan sonra müsaade edilmemesi,

4- Ormanhk alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman

yangınlarına neden olabilecek havai fişek,dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin
verilmemesi,

6- Genel kolluk kuı.vetleri ile orman muhafaza memurlarr başta olmak uzere zabia,özel güvenlik

gibi görevlilerce diizenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukanda belİrtİlen hususlann kontrol

edilmesi ve gerekli uyanların vatandaşlarımıza yaprlmasına,

7- yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri

doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına,

5- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak izere,anız veya bitki örtüsü(bağ ve bahÇe

artığı ot.dal vb.)yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesine.



8- Ilçemiz sınırlan dahilinde bulunarı mesire alanlanndan :

MangaVsemaver/ateş yalılması yasak olduğu yerler;

a Kükürt Mesire alanı
o Keçiborlu Göleti

Mangal/semaver/ateş yakrlması serbest olduğu yerler;

,ı Kozluca Köyü Göleti
. Hacl Köy Çeşmesi Mesireliği
o Fabrikalar caddesinde bulunan mesire alanı

8 maddeden oluşan 1 nolu Yangın Komisyon Kararı 10.08.2020 tarihinde toplanan
Keçiborlu İlçesi Orman Yangınlan ile Mücadele Komisyonrınca tanzim edilerek imza altına
alınmıştır.
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