19.08.2020

"Ormanlık Alanlar ve C varında Ateş Yakılmaması”
konulu Yasaklama Kararı
T.C.
BALIKESİR VALİLİĞİ

Karar Tar h : 14.08.2020
Karar Sayısı : 2020/1
Konu

:Ormanlık Alanlar ve C varında Ateş Yakılmaması

İç şler Bakanlığının 07.08.2020 tar hl “Ormanlık Alanlar ve C varında Ateş
Yakılmaması” konulu Genelges ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 19.04.2018 tar hl
7139 sayılı Kanunla değ ş k 69'uncu maddes gereğ nce, önümüzdek günlerde
oluşab lecek olağanüstü hava koşulları neden yle, mevs msel veya nsan faktörlere
dayalı olarak orman yangınlarının artab leceğ değerlend r lerek, 15 Ağustos 2020
tar h nden t baren 31 Ek m 2020 tar h ne kadar ormanlık alanlarda meydana geleb lecek
orman yangınlarının önlenmes amacıyla;
1. Ayvalık İlçes ndek Sarımsaklı Tab at Parkı,
2. Ayvalık İlçes ndek Çamlık A T p Mes re Alanı,
3. Ayvalık İlçes ndek Al h kmet Paşa (Sefa Çamlık) C T p Mes re Alanı,
4. Ayvalık İlçes ndek Al h kmet Paşa (Laka) C T p Mes re Alanı,
5. Ayvalık İlçes ndek Paşal manı B T p Mes re Alanı,
6. Havran İlçes ndek Kumluca A T p Mes re Alanı,
7. Havran İlçes ndek Tal malanı B T p Mes re Alanı,
8. Edrem t İlçes ndek Hasan Boğuldu Günüb rl k Kullanım Alanı,
9. Edrem t İlçes ndek Pınarbaşı Günüb rl k Kullanım Alanı,
10. Edrem t İlçes ndek (Altınoluk) Darıdere Tab at Parkı,
11. Susurluk İlçes ndek Çaylak C T p Mes re Alanı,
12. Susurluk İlçes ndek Karapürçek C T p Mes re Alanı,
13. İvr nd İlçes ndek Yeş lköy (Saklıgöl) C T p Mes re Alanı,
14. Kares İlçes ndek Değ rmenboğazı Tab at Parkı, (Sadece park ç nde bel rlenen
ocak yerler nde olmak üzere)
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Mangal/semaver/ateş yakılab lecek mes re alanları, tab at parkları ve günüb rl k
kullanım alanları olarak bel rlenm şt r.

1-) Balıkes r İl ve İlçeler nde 31 Ek m 2020 tar h ne kadar (akşam saat 20.00'dan,
sabah saat 09.00'a kadar yasak olmak şartıyla) mangal/semaver/ateş yakılab lecek
mes re alanları, tab at parkları ve günüb rl k kullanım alanlarının s mler ve mevk ler
yukarıda yazılı olarak bel rt lm ş olup; Balıkes r İl ve İlçeler nde bulunan Ruhsatlı
İşletmeler har c ndek tüm sah pl bağ, bahçe, zeyt nl k vb. araz lerde (y ne akşam saat
20.00'dan, sabah saat 09.00'a kadar yasak olmak şartıyla) 15 Eylül 2020 tar h ne kadar
b r ay süreyle her gün, 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak mangal, semaver vb.
amaçlarla kontrollü ateş yakılması, (Gece kamp alanı olarak kullanılan Ayvalık
İlçes ndek Çamlık A t p Mes re alanı ve Havran İlçes ndek Kumluca A t p Mes re
alanı har ç) yasaklanmıştır.
2-) 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76'ncı maddes gereğ nce, ormana 4 km mesafe
ç nde kalan ve aynı Kanunun 31 ve 32'nc maddes nde bahsed len yerlerde; anız
yakılması, bağ, bahçe ve zeyt nl klerde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan ot, dal ve
artıkların yakılması yasaklanmıştır.
3-) Orman dares nden halel /tahs sl ş alanlar ve bu şte çalışanlar le Orman dares
tarafından çalıştırılan k ş ler har ç olmak üzere; 15 Eylül 2020 tar h ne kadar 1' nc
maddede bel rt len alanlar dışında, Balıkes r İl dah l ndek tüm ormanlık alanlara g r ş
çıkışlar, orman ç yollarda ATV, UTV, motos klet vb. vasıtalarla sport f amaçlı her türlü
faal yetler ve çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır.
5442 sayılı İl İdares Kanunu'nun 9/Ç maddes gereğ nce, yukarıda bel rt len faal yetler n
yasaklanmasına ve yasaklama kararına uymayanlara aynı Kanunun 66'ncı maddes
yoluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32'nc maddes ne göre şlem yapılmasına
karar ver lm şt r.

2/2

