ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE
EK KOMİSYON KARARI
Karar Tarihi
Karar No

: 08.06.2022
: 2022/2

6831 sayılı Orman Kanununun 69. maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunun
10.09.1976 gün 7/12520 sayılı Kararnameyle yürürlükte bulunan “Orman Yangınlarının
Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik”
gereğince, Karabük İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, Karabük Valisi
Sayın Fuat GÜREL başkanlığında 08.06.2022 Çarşamba günü saat 11.30'da Karabük Valiliği
toplantı salonunda toplanarak , daha önce alınmış olan 05.04.2022 tarih ve 2022/1 sayılı karara
ek olarak, aşağıdaki kararları almıştır.
AMAÇ
Doğal zenginliklerimizin başında gelen ormanlarımızın yangınlara karşı korunması
amacıyla mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği,
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/çalıllık miktarının artmasına bağlı olarak orman
yangınlarında artışa neden olacağı değerlendirilerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
ALINAN KARARLAR
1-Oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınını önlemek amacıyla, orman yangınlarının
artması söz konusu olacağından, izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında orman alanlarına giriş –
çıkışlar 16.06.2022 tarihinden itibaren 01.10.2022 tarihine kadar yasaklanmıştır. Giriş – çıkış
yasağının uygulaması ve kontrolünün, Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve
Orman İşletme Müdürlüklerince sağlanması,
2-Resmi Tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda; mangal vb. ateşli
piknik yapılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her
türlü faaliyetler ile çadırlı kamp yapılması dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın
çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması yasaklanmıştır.
3-Turizm ve Sportif amaçlı Trekkinglerin Resmi Tescilli alanlarda olmak koşuluyla Kafile
Başkanı tarafından ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne, yürüyüşün başlayacağı saat, bitiş saati,
güzergahı, katılımcı sayısı ve katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarını belirten
dilekçe ile müracaatları halinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili
Orman İşletme Müdürlüğü kontrolünde “izin istenilen dönemde iklim şartları (sıcaklık, nem,
rüzgar, yağış vb.) dikkate alınarak” gerekli izinlerin verilmesine, Trekking esnasında hiçbir
şekilde ateş yakılmamasına karar verilmiştir (Tablo 1).
İlimizdeki İzinli Piknik/Mesire Alanları;

Merkez İlçesine bağlı; Karabük Şehir Ormanı Orman Parkı, Karabük Belediyesi Şehir Parkı,
Kayı Köyü Orman Parkı, Saitler Köyü Aladağ Orman Parkı, Hanköy Orman Parkı,
Aydınlıkevler Mevkii Kavşaktepe Orman Parkı
Safranbolu İlçesine bağlı; Beştepeler Orman Parkı, İncekaya Orman Parkı, Gayza Köyü
Çamtarla Orman Parkı, Safranbolu Şehir Ormanı Orman Parkı,
Eflani İlçesine Bağlı; Ortakçı Göleti Orman Parkı
Eskipazar İlçesine bağlı: Kemikli Orman Parkı, Özel Hadriyan Kamp Alanı, Çetiören Orman
Parkı,
Yenice İlçesine bağlı; Göktepe Orman Parkı, İncedere Orman Parkı, Keltepe Orman Parkı,
Şeker Orman Parkı, (Ihlamur Teras) Yazıköy Orman Parkı, Yortan Orman Parkı
Ovacık İlçesine bağlı; Karagöl Orman Parkı, Keklik Deresi Orman Parkı
4-Karabük İli ve ilçelerinde aşağıda isimleri ve mevkileri yazılı piknik ve mesire alanlarında 16
Haziran-1 Ekim 2022 tarihine kadar her akşam saat 20.30'dan başlayarak ertesi sabah saat
09.00'a kadar mangal/semaver/ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.
5-Karabük İli ve İlçelerinde ormanlara 4 km mesafede yer alan ve orman köylerin sınırları
içinde, 16 Haziran-01 Ekim 2022 tarihleri arasında her gün ve 24 saat boyunca, tüm zamanlı
olarak, anız ve bağ-bahçe temizliği vb. kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.
6- 16 Haziran- 01 Ekim 2022 tarihleri arasında, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb.
vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı kamp yapmaları yasaklanmıştır.
7-Komisyonumuzca alınan bu kararları, il belediyesi ve kamu kurumları kendilerine ait
billboardlarda ilanen, ilçe belediyeleri belediye hoparlörlerinden, müezzinler mahalle (köy)
camilerinden her öğle namazını takiben ilanen, İl ve İlçe Müftülükleri vaaz ve hutbeler yoluyla
duyuracaklardır.
8-Jandarma ve Orman Muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme işleri
ile görevlendirilen ekipler, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci maddede alınan
kararların uygulanmasını titizlikle takip edecekler, 16 Haziran-01 Ekim 2022 arasında piknik
alanlarında, vatandaşların orman yangınlarına duyarlı olmaları ve yaktıkları piknik ateşini
söndürmeleri hususunda uyaracaklardır.
9-6831 sayılı Orman Kanununun 76. maddesi gereğince ormana 4 kilometre mesafe içinde
kalan ve aynı yasanın 31 ve 32. maddesinde bahsedilen orman köylerinde anız veya bağ-bahçe
artığı ot, dal vb. şeyleri yakanlarla ilgili olarak, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adli işlem
yapılacak, adli işlem tesis edilemeyecek hallerde de ise ilgili kurum (Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü, Zabıta vb.) tarafından idari para cezası için işlem tesis edilecektir.
10-6831 sayılı Orman Kanununun 31. ve 32. madde mahallelerinde 16 Haziran-01 Ekim 2022
tarihleri arasında mahalle muhtarları ve güvenlik güçleri, ilçe ve il merkezinde ise belediye
zabıtası ve polis marifetiyle, kır düğünü vb. etkinlikte havai fişek ve dilek balonu gibi orman
yangını çıkmasına neden olabilecek etkinliklere izin verilmeyecektir.

11-Mahalle muhtarları, bekçileri vasıtasıyla ormana giriş ve çıkışları gözetleyerek şüpheli
şahısları Alo 112 Acil Çağrı vasıtası ile Orman Bölge Müdürlüğü/İşletme Müdürlükleri/İşletme
Şefliklerine bildirecektir. Her türlü izinsiz avlanmalar mahalle muhtarlıkları, Av Yaban Hayatı
birimleri ve Güvenlik Güçlerince takip edilecektir.
12-Karabük İli hudutları içindeki her Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla
Mücadele Komisyonunun belirlediği tarih ve saatlerde, kendi hudutları dâhilinde görev yapan
Jandarma Karakol Komutanlıkları, Av Yaban Hayatı Koruma Ekipleri ve Belediye Zabıtası ve
varsa Özel Güvenlik elemanları ile birlikte, önceden yazılı olarak hazırlayacakları haftalık
çalışma programları dâhilinde, sportif amaçlı etkinlikler için yasaklanmış ormanlık alanlarda
ve piknik mesire yerlerinde devriye şeklindeki denetimi, ilgili ilçe mülki amirinin
koordinasyonunda yürüteceklerdir.
Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç unsuruna göre, 6831 sayılı Orman Kanunu,
2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre adli işlem ve para cezasını
mucip hallerde de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.
İş bu 12 maddeden oluşan tedbir kararı Karabük İli dâhilindeki ilgili tüm Kurum ve
Kuruluşlarına ve Mahalle Muhtarlıklarına, Kaymakamlıklar ile Orman İşletme Müdürlüklerine
intikal ettirilmek üzere tanzim ve imza altına alınmıştır.

Yukarıda bölüm ve maddeler halinde sıralanan hususlar komisyonumuzca uygun görülmüş ve ilgili birim ve
kuruluşlara tebliğine karar verilmiştir. 08/06/2022
Fuat GÜREL
VALİ
Komisyon Başkanı
İmza

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmza

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

İL ÖZEL İD.GEN.SEKRETERLİĞİ
İmza

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

KARABÜK ORMAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

ESKİPAZAR ORMAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

SAFRANBOLU ORMAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

YENİCE ORMAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

DOĞA KORUMA VE
MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

DSİ 234 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

İL METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
İmza

İL MÜFTÜLÜĞÜ
İmza

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
İmza

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
İmza

Sayfa 4

Tablo 1
..…………….…………………… Orman İşletme Müdürlüğü’ne
Tarih
……/…../……..

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kuruluş Adı:
Etkinliğin İçeriği:
Etkinliğin Başlangıç Tarih ve Saati:
Etkinliğin Bitiş Tarih ve Saati:
Etkinliğin Güzergahı:
Katılımcıların;

İsim Soyisim

T.C. Numarası

Telefon

İmza

Katılımcıların sigara, ateş, yanıcı madde bulundurmaları katiyen yasaktır.
Karabük Valiliği 08.06.2022 tarihli 2022/2 Karar No’lu “Orman Yangınları ile Mücadele Ek
Komisyon Kararı” gereğince tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında; 6831 sayılı Orman Kanunu,
2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre adli işlem ve para cezasını mucip
hallerde de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem
yapılacaktır.

Kuruluş Yetkilisi;

Kuruluş Yetkilisi;

Kuruluş Yetkilisi;

İsim Soyisim:

İsim Soyisim:

İsim Soyisim:

İmza:

İmza:

İmza:

NOT: Katılımcı sayısı fazla olduğu durumlarda ek olarak arka sayfaya katılımcı bilgileri yazılabilecektir.

İdari Para Cezalarının Uygulaması:
Yasa Maddesi
6831 Sayılı Kanun 20. Madde: Devlet
ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve
otlaklarla sulama yerlerinde hakları olanlardan
buralara hayvanlarıyla yahut hayvansız olarak
girip çıkmak isteyenler; bu yerlere orman
idaresinin göstereceği yollardan geçmeye ve
ormanlara zarar vermemeye matuf tedbirlere
riayete mecburdur.
21. Madde: Devlet ormanlarındaki otlaklara
dışardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan
sokulup otlatılması, tanzim olunacak planlara
göre orman idaresinin iznine bağlıdır.

Ceza Maddesi
Bu Kanunun 20 ve 21’inci
maddelerinde yazılı
hükümlere aykırı hareket
edenlere beş yüz kırk üç
Türk Lirası (543 TL) idari
para cezası verilir.

6831. Sayılı Kanun 74. Madde: Orman
idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerin
en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın
olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet
ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak
gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet
için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her
türlü işlerin tatilini emredebilirler.

74’üncü maddede gösterilen
tedirlere riayet etmeyenlere
mahallin en büyük mülki
amiri tarafından Kabahatler
Kanununun 32’inci maddesine
göre idari para cezası verilir.
Yetkili makamlar tarafından
adli işlemler nedeniyle ya da
kamu güvenliği, kamu düzeni
veya genel sağlığın korunması
amacıyla, hukuka uygun
olarak verilen emre aykırı
hareket eden kişiye beş yüz
seksen bir Türk Lirası (581
TL) idari para cezası verilir.

Mülki Amir

6831 Sayılı Kanun 76/1-a Madde: Devlet
ormanlarında; Orman İdaresince belirlenen konak
yerlerinden başka yerlerde gecelemek

76’ıncı maddenin (a) bendinde
belirtilen fiili işleyenlere iki
yüz yirmi iki Türk Lirası
(222 TL) idari para cezası
verilir.

İşletme Şefi

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu: Doğal çevreyi bozan
faaliyetler kapsamında;

40/1 Ceza maddesine göre
görevle bağlantılı olarak
sorulması halinde kamu
görevlisine kimliği veya
adresiyle ilgili bilgi vermekten
kaçınan veya gerçeğe aykırı
beyanda bulunan kişiye, bu
görevli tarafından iki yüz
yirmi iki Türk Lirası (222
TL) idari para cezası verilir.
(l) bendindeki ceza miktarı
anız yakanlara her dekar için
yüz dokuz lira kırk dokuz
kuruş (109.49 TL) anız
yakma fiilinin orman ve sulak
alanlara bitişik yerler ile
meskun mahallerde işlenmesi
durumunda ceza beş katı
artırılır.

Ceza Veren Merci
İşletme Şefi

İşletme Şefi

Çevre Şehircilik
Müdürlüğü

