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Orman Yangrnlarr ile Miicadele Kapsamrnda Uygulanacak Tedbirlere iliqkin Karar

KARAR rAniui z 27.07.2022

KARAR NO z 02

Meteoroloji Bolge Mridiirliigi.inden alman hava tahmini raporlannda srcakhk de[erlerinin

artacapr belirtildiginden,' d,niimi.izdeki giinlerde oluqabilecek ola[aniistii hava halleri nedeniyle,

mevsimsel veya insani faktdrlere ba[h olarak orman yangmlarrmn artabileceli de[erlendirilerek

2710712022 tarihinden itibaren 01.09,2022 tarihine kadar gegici olarak ormanhk alanlarda meydana

gelebilecek otman yangrnlanna kargr 6831 sayrh Orman kanununun 74 maddesi gerepince ;

l-Trabzon ili Arakh ilgesi srnrrlan igerisinde Turp mevkiinde bulunan Atatiirk ormanl'

Siirmene ilgesi Zarha dafr mevkinde bulunan Zarha da[r Ormanr, Qamburnu mevkiinde

bulunan Qamburnu ormanr, Magka ilgesi Altrndere vadisindeki mesire yerleri ve milli parklar
harig ormanlara giriq - grkrqrn yasaklanmaslna,

2-Orman alanlan igerisinde yetkili kurumlarca belirlenmig Piknik ve Mesire Yerleri ile Tabiat

Parklarr dahil ormanhk alanlardamangall semaver/ ateq yakrlmastna miisaade edilmemesi, avct ve

gobanlarrn ateq yakmaslmn onlenmesi igin Trabzon Orman Bdlge Miidrirlii$i Personeli, Do[a

Koruma ve Milli Parklar $ube Mtidiirltigii Personeli, Jandarma Komutanhlr Personeli, Emniyet

Mi.idtirliipti Personeli ve Mahalle Muhtarhklannca mtiqtereken koordinasyon ve kontroliini.in

sa$lanmasrna,

3- Ormanhk alanlar ile ormanhk alanlar civannda izin verilen yerler haricinde 0L09.2022

tarihine kadar kamp yaprlmamasrna, saat 20.00 dan sonra piknik vb. faaliyetlere miisaade

edilmemesine,

4-Orman ve ormanhk alanlann civarrndaki yerlerde arrrzveyabitki drttisii (ba[ ve bahge arttSt,

ot, dal vb.) yakrlmasrna miisaade edilmemesine,

S-Ormanhk alarlarayakrn yerlerdeti diiltin vb. organizasyonlarda orrnan yangmlanna neden

olabilecek havai figek, dilek balonu gibi yanrcr madde kullanrlmastna miisaade edilmemesine,

6-Trabzon ili dahilinde grkan ofinan yangrnlannr gciren ve haber alan ttim resmi ve ozel

kuruluqlar ile vatandaqlarrn yangln haberini ll2 acil gafn merkezini aruyank durumu

bildirilmesine,
7- Yangrna hassas giinlerde, ozellikle cumartesi ve pazar giinleri sorumluluk alanlanna gcire

oluqturulacak kolluk ekiplerince ortak devriye atrlarak riskli sahalann denetimlerinin yaprlmasma,

8-Orman yangmlan gofunlukla findrk ve gay bahgesi arttklanrun kontrolsiiz qekilde

yakrlmasryla meydana gelmektedir. Bu nedenle kolluk kuwetleri tarafindan gerekli denetimlerin

yaprlarak kurala uymayanlar hakkrnda gerekli yaptrrrmlarrn uygulanmaslna,

9-Orman Yangrnlan agrsrndan kitik giinlerde cami ve belediye hoparldrlerinden ve her tiirlii
iletigim araglarrndan uyanct anonslar yaprlarak vatandaqlann dikkatli olmast konusunda

uyanlmasrna,

I.0-Yangrn sdndiirmede kullamlan (Belediyeler, Karayollan, DSi, Orman, Askeri Birlikler

v.b. kurumlann miilkiyetinde bulunan ) arag, gereg ve ekipmanlann her an kullaruma hazt

bulundurulmasr,



ll,Yaprlacak denetimlerde tespit edilen aykrnhklar karqtsmda ilgili mevzuat hiikiimleri

dofirultusunda gerekli adli ve idari iglemlerin yaprlmaslna,

12- Orman Kanunun 81. Maddesine gdre o Orman iginde veya civannda bulunun kdylerin

muhtar ve ihtiyar meclisi kendi koy hudutlarr iginde bulunan Devlet Ormanlarmtn muhafazasrnda

onnan tegkilatr ile iq birli[i yapmakla vazifelidir ' denilmektedir. Bu kapsamda muhtarhklar

tarafindan ormanlann yangrnlara kargr muhafazastnda koylerde gerekli tedbirlerin almmast ve

vatandaqlann uyanlmast,
L3- Muhtemel orman yangrnrnda etkilenebilecek ozel tedbir almmast gereken yerleqim yerleri,

kitik yapr, fabrika, depo ve benzeri alanlarm belirlenmesi , riskli alanda bulunanlann ilgili ve

yetkilisine kendi tedbirlerini almalan hususunda gerekli bilgilendirme ve uyanlamn aynca yaptlmast,

14- Orman gorevlileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin stirekli hale getirilmesi,

devriye zamanlartnrn stklaqtrrrlmasr,

15- Onleyici tedbirlerin uygulanmasl agamasl ve yangmlara mtidahale agamasrnda AFAD

Bagkanftlr ve Orman Genel Miidiirliigi ile iqtiqare halinde faaliyetlerin gerqekleqtirilmesi,

16- Yangrn Mahallinde yanglria miidahale eden ekiplerin, Orman Genel Mtidiirlii[iince

gorevlendirilen yangrn amirinin ydnetiminde hareket etmesi,

17- Miidahalede gorev alan kurum kuruluqlar , ozel sektdr, sivil toplum kuruluqlarl ve

g6niilliilerin koordinasyonunun Ttirkiye Afet Mtidahale Planr kapsamrndahazrlanart Ulusal Orman

Yangrnlarr Mtidahale Plant' na uygun gergekleqtirilmesi,

I 8-Bu karara gore idari yaptrnmlann kaymakamhklarca uygulanmastna,

Karar verilmistir.
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