
 

ARDAHAN İLİ 

2022 YILI ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KONÜSYONU KARARLARI 

 

KARAR No  :2 

  :25/07/2022 

DAYANAK  

6831 Sayılı Orman Yasasının 69.maddesine istinaden çıkarılan "ORMAN 

YANGINLARININ ÖNLENMESİ VE SÖNDÜRÜLMESİNDE GÖREVLİLERİN GÖRECEKLERİ 

İŞLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 32. maddesi gereğince Orman Yangınlarıyla Mücadele 

Komisyonu kurulması ve orman yangınlarına müteallik karar alınması. 

AMAC 

Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinde çıkması olası 

orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların en kısa sürede, en az zararla 

söndürülmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar itibariyle yapılması gerekli hususları 

belirlemektir. 

ESASLAR  

Yukarıda belirtilen esaslara göre kurulup 25/07/2022 tarihinde Ardahan Vali Yardımcısı Sayın 

Şahin DEMİR Başkanlığında yapılan toplantıya: Ardahan Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutam, 

Emniyet Müdürü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Şube Müdürlüğü, il Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Tarım ve 

Oman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları 183.Şube Şefliği, DSİ 243. Şube Müdürlüğü, 

İl Müftülüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve Aras Edaş Müessese Müdürlüğü yetkililerinin katılımı uygun 

görülerek; 

2022/02 Nolu Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler konulu İç İşler Bakanlığı genelgesi 

doğrultusunda Orman yangınlarının çıkmamasını temin amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1 - Daha önce alınan 2022/1 nolu Ardahan İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararlarının 

uygulamasına devam edilmesi, 

2- Ardahan İlinde bulunan Merkez İlçede Ardahan Şehir Ormanı, Göle İlçesinde Göle, Çakırüzüm ve 

Köprülü Mesire Yeri, Çıldır İlçesinde Çıldır Mesire Yeri, Hanak İlçesinde Hanak Mesire Yeri, 

Damal İlçesinde Damal Mesire Yeri ve Posof İlçesinde Posof Mesire yerlerinin dışındaki ormanlık 

alanlara 25/07/2022 tarihinden 31/08/2022 tarihine kadar görevli personel haricinde girişlerin 

yasaklanması, 

3- Ardahan İli ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen 8 adet mesire yerine akşam saat 

19.00'dan sabah saat 08.00'a kadar girişlerin yasaklanması, 

4- İzin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak ve mangal vb. ateşi 

yakılmasına izin verilmesi, 

5- Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin 

verilmemesi, 

6- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden 

olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi, 



7- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız 

(bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, anız yakanlar hakkında 

yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi, 

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 bilboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşlarımızın 
konuya ilişkin duyarlılığının anırılması, 

9- Orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin artınıma 

Si, Genel Kolluk Kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik 

gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol 

edilmesi ve gerekli uyanların vatandaşlarımıza yapılması, 

10- Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle ve köy cami imamlarımızca konuşmalar ve 

sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın 

uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması, 

1 1 - Enedi nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı Aras Edaş Ardahan İl Müdürlüğü ve 

Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde her türlü tedbirlerin alınması. 

12- Yangın söndürmede kullanılabilecek (İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Oman 

İşletme Müdürlüğü, Askeri Birlikler ve Kolluk Kuvvetleri vb.) kurumların araç gereç ve 

ekipmanlarından azami ölçüde faydalanılması, araç ve ekipmanın düzenli olarak kontrol edilmesi 

ve varsa eksikliklerin giderilmesi, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 


