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Kaymakamlığımızca 13.08.2020 tarihinde saat 10.00’da Kaymakamlık Toplantı 

Salonunda Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Dengir MADEN başkanlığında, 

Darende Belediyesi Fen İşleri Müdürü Vural ÖZKAN, İlçe Emniyet Müdür V. Lutfi 

BAKOĞLU, İlçe Jandarma Komutanı Ufuk Ali KALE, Hekimhan İlçe Orman İşletme Şefi 

Arif BİRİCİK, İlçe Fedaş Şefi Serkan YÜN ve İtfaiye Amiri Seyfullah KARCI’nın 

katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

1- İlçemiz sınırları içerisindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı 

nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu araziler de dâhil) 

yerlerde izin verilen alanlar dışında mangal/semaver/ateş yakılmasının yasaklanmasına, izin 

verilen alanlar; 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76’ıncı maddesinin (d) bendi göz önünde 

bulundurularak İlçemiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca belirlenmiş ve bu 

yerler haritalandırılmış olup ek-1’de belirlenen yerlerin İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe 

Müftülüğünce kamuoyuna ilan edilmesine, 

2- İlçemiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca ek-2’de belirlenen 

haritalardaki yerlerde mangal/semaver/ateş yakılmasının yasaklanmasına, mesire yerleri ile 

tabiat parklarının İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünce mutad vasıtalarla en geniş 

şekilde vatandaşlarımıza duyurulmasının sağlanmasına, 

3- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76’ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin 

verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, 

orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları 

hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine, avcı ve çobanların ateş 

yakmasının önlenmesine, 

4- Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık 

alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar 

mangal/semaver/ateş  yakılmasına saat 20.00’dan sonra  müsaade edilmemesine,  

5- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ 

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

         6- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda 

orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde 

kullanılmasına izin verilmemesine, 

7- Ekli haritada belirlenen yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, 

31.10.2020 tarihinde kadar kısıtlanmasına,  

8- Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına 

girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür 

dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. 

araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması çalışmalarının İlçe 

Belediye Başkanlığınca yapılmasına, 



9- Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, 

özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen 

hususların kontrol edilmesine ve vatandaşlarımıza gerekli uyarıların yapılmasına,  

10- Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat 

hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına, 

 

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar alınmıştır.13.08.2020 
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