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Meteoroloji BOlge MUdUrl0Sti hava tahmin raporlanyla b0lgemizde mevsimsel srcakhk de[erlerinin
artacaf,t, buna dayah olarak OnUmiizdeki gtlnlerde olugabilecek olaSaniistti hava halleri nedeniyle, ilimizde
orman yangtnlartnrn artabilece[i deSerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarrm vr yangna kargr
korunmak amacryla aga$rdaki kararlar ahnmrgtr,

Madde I

- Antalya lli Orman Yangrnlarryla Mtlcadele kapsamrnda Antalya ili srnrrlarr igerisindeki ormanhk
alanlara girigler, 30.07.2021 -31.08,2021 tarihleri arasrnda, 6831 sayrh Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve
5442 sayfiil ldaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (9) bendi ve 66'ncr maddeleri uyannca yasaklanmrytrr.
Madde 2 - Antalyail srnrrlan igerisinde ti.im ormanhk sahalara yetkililerden baqkasrnrn girmesi kesinlikle
yasaktrr.

Madde 3 - Bu ormanlar gevresinde ve iginden gegen yollarda orman kenannda mola vermek ve
yapmak, mangal, semaver ve ateg yakmak yasaktrr,

piknik

Madde 4 - Orman Yasastntn 3l'inci ve 32'nci maddesi kapsamrnda olan kdylerlmahalleler baqta olmak
tJzere, orrnan igi, orman bitigili ve ormanla iliqi$i olmayan kdyler/mahalleler de dahil olmak tzere anrz,bafibahge, zeytinlik ve tarla temizli[inden meydana gelen dallarrn ve her tttrlti bitki Ortusiinun yakrlmasr
yasaklanmrgtrr.

Madde 5 - Orman alant civarmdaki tesisler ile sanayi kuruluqlan, orrnan alanlannr etkileyebilecek her
faaliyet nedeniyle oluqabilecek yangrn riskine kargr, dnleyici biit0n tedbirleri eksiksiz alacaklardr.

t[rlii

Madde 6 - Enerji Nakil Hatlarmm yaprm ve bakrmr ile ilgili kuruluElar(Akdeniz Elektrik Dalrtrm A$, CK
Akdeniz Perakende Satg A.$, TEIA$ ve EUA$ hatlarrn dzellikle ormanhk alanlardan gegen bolmelerinde
gerekli bakrmlarr gergekleEtirecek, yangrn riskine kargr her t0rlU tedbiri alarak, gerektilinde enerji kesintisi
uygulayacaklardrr.

Madde 7 - Ttlm belediyelerimiz, orman igi, orman kenan ve bitigilinde bulunan g6p toplam a alanlarr

gevresinde koruma bandr olugturacak ve yangrn riskine karqr gerekli ig makinelerini (Dozer, Loder, Kepge)
hazrr bulunduracaklardr.

Madde 8 - Ilge Kaymakamltklanmz ve Orman Bdlge Mudurlu[u koordhasyonunda genel kolluk ve orman
kollulundan olugturulan denetim ekipleri etkin bir Eekilde gdzetim ve denetim yapacaklardrr.
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Gerekli hallerde ilge kaymakamlarrmrzrn emriyle ttim kamu ve ozel sektor imkanlan kullanrlarak
yangrna karqr etkili mtidahale edilmesi saflanacaktrr.

Madde 9 - Bu karar Antalya ili srnrrlan igerisindeki ttim ormanhk alanlarda uygulanrr.

Madde 10 - Yukarda belirtilen karar ve cjnlemlere aykrrr

hareket edenler hakkrnda 6831 sayrlr Orman
Kanunu, Ttirk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyannca idari ve adli iglem yaprlacaktrr.

Madde l1 - Bu karar htiktimleri 30.07 .2021 - 31.08.2021 tarihleri arasrnda uygulanrr.
Madde 12 - Bu karar htiktimleri Antalya Valili[i tarafndan ytirtitiiliir.

Ersin YAZICI
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