
BURDUR İLİ 
2021 ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYON KARARI 

 
 

KARAR TARİHİ : 30.07.2021 
KARAR NO : 02 
 
6831 Sayılı Orman Kanununun 69. Ve 74. Maddeleri ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 
01.07.2021 tarih ve E.10813 sayılı Turizm Bölgeleri Güvenlik Tedbirleri konulu Genelgesi gereğince,  
 
Gerek İlimizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, gerekse de ilimiz genelinde 
oluşan aşırı nüfus hareketliliğine bağlı olarak orman yangınlarında artışlar olabileceği düşüncesiyle 31 
Temmuz 2021 tarihi ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında; 
 
1-Burdur ili dâhilinde Valilik, Kaymakamlıklar ve Belediyeler tarafından belirlenmiş, Orman Bölge 
Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tescilli piknik ve mesire alanları 
dışında piknik yapılmasının, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklanmasına, 
 
2-Piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire alanlarında yukarıda belirtilen tarihler arasında saat 
19:00 dan itibaren ateş, mangal ve semaver yakılmasının yasaklanmasına, 
 
3-Ormancılık faaliyetleri kapsamında yapılan üretim çalışmaları, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman 
idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler, izin almak koşulu ile orman alanlarında hayvan 
otlatanlar, ilgili kurumların izni dâhilinde faaliyette bulunanlar ve orman içi ve bitişiğinde tarımsal 
faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi 
personelleri haricindeki vatandaşlarımızın ormanlara giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, 
 
4-Ormanlık alanlar civarında bağ, bahçe temizliği amaçlı ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi yakılması ve 
anız yakılmasının yasaklanmasına, 
 
5-Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden 
olabilecek havai fişek, niyet balonu gibi yanıcı madde kullanılmasının yasaklanmasına, 
 
6-Komisyonumuzca alınan kararların vatandaşlarımıza en seri ve en geniş şekilde ulaştırılması için orman 
idaresince el ilanları ve broşürler bastırılıp dağıtılmasına, Belediyeler ve Camilerin hoparlöründen ilan 
edilmesine, Müftülükçe orman yangınları tehlikeleri konusunda camilerde vatandaşların 
bilgilendirilmesine, 
 
7-Orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlar ile sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan 
yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapılması için yangına hassas 
bölgelerdeki muhtarlıklar ve camilerde yapılacak anonslar vasıtası ile vatandaşlar bilgilendirilmesine, 
 
 
8-Denetim, kontrol, adli ve idari iş ve işlemlerin İlçe Kaymakamlıkları, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü/Şube 
Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlükleri, İl Emniyet 
Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı yetkili personelince ve Muhtarlıklarca ilgili mevzuat çerçevesinde 
yapılmasına, 
 
Karar verilmiştir. 
 
 
 


