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İlimizdeki mevsimsel sıcaklık değerleri gözlemlendiğinde olağan üstü hava şartlarının yanı sıra gerek
tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarımızda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle ülke
genelinde Orman yangınlarına sebep olmaktadır.
Orman yangınları;
a_

Ekolojik dengenin bozulmasına ve dolayısıyla hava ve çevre kirliliğine sebebiyet vermek ile birlikte

ülkemiz için maddi ve manevi kayıplara,
b- Çevrede bulunan ormanlık alanlar ile bağ bahçe ve ekili alanların zarar görmesine,
c_ YükseIen dumanlar zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta, trafik kazaları ile can ve mal
kaybına,
d_ Tarlalardan geçen enerji nakil hatları ite haberleşme hatlarının büyük ölçüde zarar görmesine ve milli
servetin heba olmasına yol açmaktadır.
Tüm bunların yanI sIra yanmış ormanların oluşturduğu olumsuz görüntü ülke turizmi açısından da
olumsuz etkiye neden olmaktadır. Milli servetimize, çevreye bunca zarara sebep olan Orman yangınlarının
önlenmesi, eğitim ve yanlış alışkanlıkların değiştirilmesinin yanl sıra gerekli tedbirlerin alınmasıyla mümkün
olacaktır.
Bu nedenle;

l-

683l sayılı orman Kanunun 74.maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 9. ve 66. maddeleri

kapsamında piknik ve mesire yerleri dışında orman alanlarına giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar
yasaklanması,
2_ orman Genel Müdürlüğü'nün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan
iş sahiplerinin kontrolİü şekilde giriş çıkış yapmaları ve iş sahiplerinin en yakın Orman İşletme
Şefl iğine bilgi vermeleri,

geçen yollarda orman kenarında mola verilmesi ve piknik
yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklanması,
4_ Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar tarafından, hatların özellİkle ormanlık
alandan geçen bölmelerinde, gerekli bakımın gerçekleştirilmesi, yangın riskine karşı her türlü tedbirin
alınması ve gerektiğinde enerj i kesintisinin uygulanması,
5- Tüm belediyelerimizin yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulundurmaları,
6_ orman Bölge Miıdürlüğünün koord inasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan
denetim ekiplerince etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapılması,
Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 683 l sayılı Orman Kanunu,

3- Ormanların çevresinde ve içinden
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2872 sayılı Çevre Kanunu, 527l sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem

yapılması,

..
.. .g!.gqlÇ|ggnin.Kaymakamlıklar,
Halkla IliŞkiler

Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları, Müftülükler, il Basın ve
MüdürlUğU ile Mahalle Muhtarlıklarınca tUm muİad vaİıtalar kullanı|arak, vatandaş|arımıza

duyurulması hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

Abdullah ERiN
Şanlıurfa Valisi
Dağıtım:

l3 İlçe Kaymakamlığına
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına
Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Mudtırlugune
ŞanIıurfa il Müftülüğüne
Şanlıurfa Orman Bölge MüdürIüğüne
Dicle Elektrik Dağıtım A.ş. ( Şanlıurfa İl Müdürlüğü )
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