
AFAD" -?".-;€g.i+_-
T.C.

iÇİŞLERi sereNI-ıĞı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Sayı

Konu

: E-7 67 1 20 | 8-9 52.03.02 -3 4 l 5 4 5

: Orman Yangınlarına Karşı Alınacak
Tedbirler

GENELGE
2022/02

MeteoroIoji Genel Müdürlüğünden ahnan meteorolojik veriler çerçevesinde ülkemizde mevsimsel

sıcaklık değerlerinin artmasına ve bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava

sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin bir araya gelmesine bağlı olarak,

önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde ofTnan yangın1 riskinin yükseleceği öngörülmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde; önceki yıllarda gerçekleşen orman

yangınlarının yanı sıra son dönemde meydana gelen yangınlar da göz önüne alındığında bunların çıkış
nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları,
enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihınal veya dikkatsizlik neticesinde

gelişen orman yangınlarına karşı aşağıda maddeler halinde belirtilen önlemlerin alınması uygun

görülmüştür.

l. Orman yangını için risk taşıyan bölgelerde ormanIarın çevresinde ateş yakılmasının ve orman

alanlarına girişlerin 308.2022 tarihine kadar yasaklanması,

2. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin
verilmemesi,
3. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden

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

4. Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel tedbir alınması gereken yerleşim yerleri, kitik yapı,

fabrika, depo ve benzeri aIanIarın belirlenmesi, riskli alanda bulunanların ilgili ve yetkilisine kendi

tedbirlerini almaları hususunda gerekli bi[gilendirme ve uyarıların ayrıca yapılması,

5. Alınması gereken toplumsaI ve bireysel tedbirler konusunda halkın bilgilendirilmesi,
6. Orman görevlileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin sürekli hale getirilmesi, devriye

zamanlarının sıklaştırılması,
7, Orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin artırılması,

8. Çöp döküm ve depoIama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi özel yangın tehlikesi

oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılması,
9. Turistik alanlar, meskün mahaller, her türlü tesisler, ziraat arazileri gibi yerlerden ormana

sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı, sahiplerince bu sahalarla orman arastna yangın emniyet
yoIları açılmasının sağlanması,
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l0. Orman yangınlarına özellikle havadan yapılacak müdahalelerde helikopter gibi hava unsurlarının su
alma yerlerinin su doluluk seviyesinin periyodik olarak kontrol edilmesi, varsa ihtiyaç duyulan alanlarda
yeni su alma noktalarınün oluşturulması,
l1. Yangın söndürmede kullanı labilecek (il özel idaresi, belediye, karayolları, devlet su işIeri, orman
idaresi, askeri birlikler, kolluk birimleri vb. kurumların mahiyetinde buIunan) araç gereç ve ekipmandan
azami ölçüde faydalanılması ve araçlekipman ihtiyacının düzenli olarak gözden geçiri|erek eksiklerin
tamamlanması,

l2. Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu ilgili kuruluşların bahse konu tehlike ve riskle
ilgili bilgilendirilerek, orman yangınında hizmetine ihtiyaç duyulacak birimlerin en hızlı müdahale
edecek şekilde personel, araç, ekipman vb. tüm hazırlıklı larını ivedi olarak tamamlamalarının
sağlanması,

l3. Orman yangınına duyarlı alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü diğer tedbirin ivedilikle alınması,
l4. Önleyici tedbirlerin uygulanması aşamast ve yangınlara müdahale aşamasında AFAD Başkanlığı ve
Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
l5. Yangın mahallinde yangına müdahale eden ekiplerin. Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen
yangın amirinin yöneıiminde hareket etmesi,

l6. Müdahalede görev alan kurum kuruluşlar, özel sektör, sivil topIum kuruluşlan ve gönüllülerin
koordinasyonunun Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Ulusal Orman Yangınları
Müdahale PIanı'na uygun olarak gerçekleştirilmesi.

Yağış, nispi nem, sıcaklık ve rüzg6r hızı orman yangını tehlikelerine karşı önlem alma ve

risk/zararları azaltma çalışmalarını etkilemekte olup, yangına ilk müdahalenin hızlı ve doğru yapılması
hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle ilgili birimlerimiz, yerel yönetim|er ve muhtarlıklarca
vatandaşlarımızın düzenli olarak orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler hususunda bilgilendirilmesi;
milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla yukarıda belirtilen esaslar

doğrultusunda vali ve kaymakamların koordinasyonunda gerekli tedbirlerin planlanması, alınması,
uygulamaların hassasiyetle takip edi|mesi ve bu konuda herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi
hususunda;
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