
ERENLER İLÇESİ ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KOMİSYONU 

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI 

 

KARAR TARİHİ    :14.08.2020 

KARAR  NO            :01 

KARAR KONUSU  :Orman Alan ve Civarında Ateş Yakılmaması 

 

Bilindiği üzere, 6831 sayılı Orman Kanununun 69 uncu maddesinin 3 üncü paragrafında 

“Orman yangınlarını önlemek maksadıyla, orman yangını öncesinde ve yangın esnasında 

orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu, mahallin en 

büyük mülki idare amiri sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, mahallin en büyük mülki 

idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve her türlü desteği sağlamakla 

yükümlüdür.” hükmü ile Kaymakamların orman yangınlarıyla mücadelede koordinasyonu 

sağlamak ve bu amaçla gerekli talimatları vermekle görevli, sorumlu ve yetkili oldukları 

düzenlenmektedir.  

Devlet ormanlarında yapılması yasak fiilleri düzenleyen mezkûr kanunun 76 ncı 

maddesinin ilgili fıkralarında “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler 

dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk 

etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde 

atmak” fiilleri sayılmakta, 110 uncu maddesinde de bu hükme aykırı hareket edenler 

hakkında bir (1) yıldan üç (3) yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunacağı 

belirtilmektedir. 

Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler 

Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin “Mevsimin kurak gitmesi halinde yangın 

tehlikesinin fazla olduğu zamanlarda veya yangın olup ta henüz söndürülmüş fakat sirayet 

ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olması gibi fevkalade hallerde Orman İdaresince 

gösterilecek lüzum üzerine, mahallin en büyük mülki amiri muayyen bir müddet için 

ormanlara girilmesini men ve bu sahalardaki orman içi her türlü faaliyetin tatilini 

emredebilir.” hükmü ile Vali/Kaymakamlara yangın tehlikesinin arttığı dönemlerde ormanlara 

girilmesi belirli bir süreyle sınırlandırma yetkisi verilmektedir. Aynı Yönetmeliğin 32 nci 

maddesinde il ve ilçelerde Vali ve Kaymakamların başkanlığında orman işletme 

müdürü/bölge şefi, emniyet müdürü, jandarma komutanından müteşekkil “Orman Yangınları 

ile Mücadele Komisyonunun” kurulacağı, gerek duyulan hallerde diğer kurum ve 

kuruluşlardan da bu komisyona temsilci çağrılabileceği hususuna değinilmektedir. 

Bu çerçevede; 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 07.08.2020 tarih ve E.12922 sayılı 

Genelgesi kapsamında İlçemizde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu oluşturulmuş 

olup, Erenler Kaymakamı Salih KARABULUT Başkanlığında, Erenler Belediye Başkan 

Yardımcısı Serkan CERRAHOĞLU, Erenler İlçe Jandarma Komutanı Fatih Mehmet 

ASLAN, Erenler İlçe Emniyet Müdürü Vekili Öner SEVÜK, Yeniköy Orman İşletme Şefi 

Mustafa NAİBOĞLU ve Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban SÜLEYMAN’ın katılımı 

ile 14.08.2020 Cuma günü saat 15:00’te Erenler Müftülüğü toplantı salonunda yapılan 

toplantıda alınan kararlar maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır; 

 

1- Orman Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri 

olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, Erenler İlçe sınırları 

içindeki ormanköy iken mahalleye dönüşen Değirmendere, Ekinli, Yazılı, Kayalarreşitbey, 

Kayalarmemduhiye ve Küçükesence mahallelerindeki ormanlık alanların içinde veyahut 

civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel 

mülkiyete konu araziler de dâhil) yerlerde mangal/semaver/ateş yakılması veyahut avcı veya 

çoban ateşi yakmak ikinci bir değerlendirmeye kadar kesinlikle yasaklanmıştır.  



2- Sakarya Valilik makamınca yayınlanan 2020/03 sayılı Genelge uyarınca, 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 yakılması saat 

20.00’den sonra yasaklanmıştır. 
3- Değirmendere, Ekinli, Yazılı, Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye ve Küçükesence 

mahallelerindeki başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki 

örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.), atık ve çöp yakılması bütün mahallelerimizde 

yasaklanmış olup böyle bir girişimde bulunanlara ise kesinlikle müsaade edilmeyecektir, buna 

rağmen yakan olursa hakkında kesin işlem yapılacaktır. 

4- Keza ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman 

yangınına neden olabilecek havai fişek, ilçemizin tamamında ise dilek balonu gibi yanıcı 

madde kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında ilgili kolluk birimlerince 

yasal işlem yapılacaktır.  

5- Orman muhafaza memurları başta olmak üzere, kolluk birimlerince ateş yakılması 

yasaklanan ormanlık alanların içinde ve civarında düzenli bir şekilde devriye atılacak ve 

bölgedeki vatandaşlara konuyla ilgili gerekli uyarılar yapılacaktır. 

6- 7,6 kilometrelik Botaş Boru Hattı ilçemiz Değirmendere ile Yazılı Mahallesindeki 

ormanlık alandan geçtiğinden söz konusu bölgeler orman muhafaza memurları başta olmak 

üzere, kolluk birimlerince sık sık denetlenecektir.  

7- Orman İşletme Müdürlüğünce hem duyarlılığı arttırmak hem de bilgilendirici ve uyarıcı 

olması bakımından el ilanı/broşürü bastırılarak İlçemizde özellikle ormanlık alanların yoğun 

olduğu Değirmendere, Ekinli, Yazılı, Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye ve Küçükesence 

mahallesindeki mukim vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlılığını artırmak için 

mahiyetinde dağıtılacaktır. 

8- Komisyonumuzca alınan Kararlar vatandaşımızın konuya ilişkin duyarlılığını artırmak 

amacıyla Belediye hoparlörü ile Kolluk birimlerine ait araçların ses sisteminden düzenli 

aralıklarla anons edilecek ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın web sayfasında yayınlanacak, 

ayrıca tüm mahalle muhtarlarımız tarafından mutat vasıtalarla en geniş şekilde 

vatandaşlarımıza duyurulacaktır. 

9- Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili kişi veya kişiler hakkında 

meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlem derhal yapılacaktır. 

 

Toplantıda Erenler İlçesi Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca alınan 

kararların toplantıya katılan tüm kurumlara dağıtılmasına, kendi görev ve sorumluluğunda 

olan işler için bir an evvel gerekenin yapılmasına ve ayrıca iş bu kararın birer nüshasının 

mahallelerinde ilan edilmek ve yangın anında ilgili kurumlara gecikmeksizin haberdar etmek 

üzere ilçemizdeki bütün mahalle muhtarlıklarına, Sivil Toplum Örgütlerine, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına gönderilmesine bir nüshasının ise Valilik Makamına bilgi olarak sunulmasına 

oy birliği ile karar verildi. 14.08.2020 
 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 

 

 

 

               

                                                          

                   
  

Komisyon Başkanı                                      

Salih KARABULUT    

Erenler Kaymakamı                                 

 

Üye 

Serkan CERRAHOĞLU 

Erenler Belediye Başkan 

Yardımcısı 

Üye 

Mustafa NAİBOĞLU 

Yeniköy Orman İşletme Şefi 

 

 

Üye 

Öner SEVÜK 

Erenler İlçe Emniyet Müdür V. 

Üye 

J.Tğm.Fatih Mehmet ASLAN 

Erenler İlçe Jandarma Komutanı 

 

Üye 

Şaban SÜLEYMAN 

Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı 

Üye 

Bülent ALTINAY 

Erenler Tarım ve Orman 

Müdür V. 

 

 


