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 Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık 

değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava 

halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere bağlı olarak orman yangınlarının 

artabileceği değerlendirilerek 02.08.2021 tarihinden itibaren 01.09.2021 tarihine kadar geçici 

olarak ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı 6831 sayılı Orman 

kanunun 74.maddesi ve 09.10.1976 tarih ve 15729 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin 

Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin 31. nci maddesi”  gereğince; 

 1-Bayburt İli Merkez Zahit Mahallesi Aslandağı mevkiinde bulunan, Aslandağı 

ormanına giriş-çıkışın yasaklanmasına, 

 2-Bayburt Merkez Şehir Ormanı içerisindeki mesire yeri hariç olmak üzere, orman 

alanları içerisinde yetkili kurumlarca belirlenmiş Piknik ve Mesire yerleri ile Tabiat Parkları 

dahil ormanlı alanlarda mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve 

çobanların ateş yakmasının önlenmesi için Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Doğa 

Koruma ve Milli Parkları Şube Müdürlüğü personeli, Jandarma Komutanlığı personeli, 

Emniyet Müdürlüğü personeli ve Mahalle Muhtarlıklarınca müştereken koordinasyon ve 

kontrolün sağlanmasına, 

 3- Ormanlık alanlar ile ormanlık alanlar civarında izin verilen yerler haricinde 

01.09.2021 tarihine kadar kamp yapılmasına, saat 20.00’dan sonra piknik vb. faaliyetlere 

müsaade edilmemesine, 

 4- Orman ve ormanlık alanların civarındaki yerlerde anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe 

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

 5- Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün vb. organizasyonlarda orman yangınlarına 

neden alabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade 

edilmemesine, 

 6- Bayburt İli dâhilinde çıkan orman yangınlarını gören ve haber alan tüm resmi ve özel 

kuruluşlar ile vatandaşların yangın haberini 112 acil çağrı merkezini arayarak durumu 

bildirilmesine, 

 7- Yangına hassas günlerde, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sorumluluk alanlarına 

göre oluşturulacak kolluk ekiplerince ortak devriye atılarak riskli sahaların denetimlerinin 

yapılmasına, 

 8-Orman yangınları çoğunlukla anız ve tarla atıklarının kontrolsüz şekilde yakılmasıyla 

meydana gelmektedir. Bu nedenle kolluk kuvvetleri tarafından gerekli denetimlerin yapılarak 

kurala uymayanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına, 

 9-Orman yangınları açısından kritik günlerde cami ve belediye hoparlörlerinden uyarıcı 

anonslar yapılarak vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılmasına, 

 10-Yangın söndürmede kullanılan (Belediyeler, Karayolları, DSİ, Orman, Askeri 

Birlikler vb. kurumların mülkiyetinde bulunan) araç, gereç ve ekipmanların her an kullanıma 

hazır bulundurulmasına, 

 11-Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgi mevzuat hükümleri 

doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına, 

 12- Bu karara göre idari yaptırımların mülki idare amirlerince uygulanmasına, 

 

Karar verilmiştir. 
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