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Mahalli Qevre Kurulu, it Vati Yardrmcrsr Sn. Almet DALKIRAN bagkanhlrnda
Kurul Uyelerinin de katrhmryla 16.04.2015 Pergembe gii4ii saat 14.00 'de Valilik Binasr
Proje Ofisi Seminer Salonunda toplanarak giindemindeki {onular goriigiilmiigtiir.

Madde I

A - Anrz Yangrnlannrn Onlenmesine yonelik olarak il Grda Tanm ve Hayvancrlrk
Miidiirliigiince proje haztrlanmasrna, projenin GAP Bolgesel Kalkrnma idaresi Bapkanh[rna
sunulmasrna, sekretarya gorevi Il Grda Tanm ve Hayvanprhk Mi.idtirltifiiinde olmak izere
Mahalli Qevre Kurulunun ilgili bilegenlerinin projeye da\il edilmesine, Dicle Universitesi
Ziraat Faktiltesinden ilgili bir yetkilinin de projeye dahil edilmesine,

B - Anrz Yangrnlarr; topralrn yaprsrnda ve bitki btiyiimesinde onemli fonksiyonu olan

organik maddeyi azaltmakta. toprak srcakhfrnrn yiikselmeqi sonucu topralrn mikrobiyolojik
aktivitesini gerilemekte ve biyolojik denge bozulmaktadrr. $onug itibari ile toprafrn fiziksel,
kimyasal ve biyolojik ozelliklerinin bozulmasr sonucu verimlilik dtigmektedir. Ulkemiz igin
maddi ve manevi kayrplara sebep olan Anrz Yangrnlan, kaybolan dofal kaynaklarla beraber
yanmr$ tarlalar ve ormanhk alanlar kotri bir gortintti ser$ilemekte ve tilke turizmini daha

olumsuz yonde etkilemektedir. Yakrlan antzlar ile birlikle grkan duman, hava kirlili[ini
artrrmakta, atmosferdeki karbondioksit oranlnl ytikseltmekte, yol kenarlannda yakrlan anrzlar
karayollannda gortig mesafesini krsaltarak 6li.imle biten trafik kazalarna neden olmaktadrr,
Bununla beraber anv yangrnlan sonucu tarladan gegmekte olan enerji nakil hatlan ile
haberlegme hatlan btiyiik olgtide zarar gormekte ve milyarlarca lirahk milli servet heba

olmaktadrr.
Bu nedenle;

l-) 2015 yrh hububat hasadr sonucu ekolojik dengenin ve ftrava emisyonlartntn bozulmastna
neden olan, anrz yakr lmas rnrn yasaklanmaslna,

2- ) il Jandarma Komutanh[rnca;
Sorumluluk alanlan igeri sinde ;

- Antz yakanlarla ilgili olarak tutanak tutulmasrna, tutanaklana adres, isim, yanan alan miktan,
kroki bilgileri gibi tespit edilen ttm bilgiler iglenmesine, ll'utanaklar Qevre ve $ehircilik Il
Mtidtirli.ig.ine gonderilecektir. Haziran ayrndan itibaren Apahk ayrna kadar her ay yaptlan

iqlemlerle ilgili olarak rapor di.izenlenmesine, bu rapprlann Qevre ve $ehircilik Il
Miidiirli.i[iine gonderilmesine,
- Amz yakma fiilinin orrnana bitigik alanlarda iglenmqsi halinde 6831 Sayrh Orman
Kanununun ilgili maddesi uyannca cezalandrnlmak iizere Cumhuriyet Bagsavcrhllna sug

duyurusunda bulunulmaslrla,

3-) il Emniyet Mtidiirliifiince;
Sorumluluk alanlan igeri sinde ;

- Antz yakanlarla ilgili olarak tutanak tutulmasrna, tutanaklara adres, isim, yanan alan miktan,
kroki bilgileri gibi tespit edilen tiim bilgiler iqlenmesine, Tutanaklar Qevre ve $ehircilik tl
Miidiirli.i$ine gonderilecektir. Haziran ayrndan itibaren Arahk ayrna kadar her ay yaprlan
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iglemlerle ilgili olarak rapor dUzenlenmesine, bu rapprlann Qevre ve $ehircilik it
Miidiirltiftine gonderilmesine,
- Amz yakma fiilinin ormana bitigik alanlarda iglenmosi halinde 6831 Sayrh Orman
Kanununun ilgili maddesi uyannca cezalandrnlmak i.izerq Cumhuriyet Bagsavcrhlrna sug
duyurusunda bulunulmaslrra,

4-) Biiyiikgehir Belediye Bagkanhfrnca;
Sorumluluk alanlan igeri sinde;
Anz yakanlarla ilgili olarak tutanak tutulmasrna, tutanakla4a adres, isim, yanan alan miktan,
kroki bilgileri gibi tespit edilen tiim bilgiler iglenmesine, Tutanaklar Qevre ve $ehircilik Il
Miidi.irltig.ine gonderilecektir. Haziran ayrndan itibaren Atahk ayrna kadar her ay yaprlan
iglemlerle ilgili olarak rapor dtizenlenmesine, bu raporlann Qevre ve $ehircilik Il
Miidiirlti[rine gonderilmes ine,
-Anrz yakma fiilinin ormana bitigik alanlarda iglenmesi halinde 6831 Sayrh Orman
Kanununun ilgili maddesi uyannca cezalandrrrlmak izere Cumhuriyet Bagsavcrh[rna sug
duyurusunda bulunulmaslrra,

5-) itge Belediye Bagkanhklanncal
Sorumluluk alanlan igeri sinde;
- Anrz yakanlarla ilgili olarak tutanak tutulacaktrr. T'utanaklara adres, isim, yanan alan
miktarr, kroki bilgileri gibi tespit edilen tiim bilgiler iglenecektir. Tutanaklar Qevre ve

$ehircilik il tr,ltidtirltifiine gonderilecektir. Haziran ayrndan fltibaren Arahk ay:.:;ra kadar her ay
yaprlan iglemlerle ilgili olarak rapor dtizenlenmesine, bu naporlann Qevre ve $ehircilik Il
Miidtirliigiine gonderilme s ine,
- Anrz yakma fiilinin ormana bitigik alanlarda iglenmesi halinde 6831 Sayrh Orman Kanunun
ilgili maddesi uyannca ce:zalandrnlmak iizere Cumhuriyet Baqsavcrh[lna sug duyurusunda
bulunulmasrna,

6-) Orman iqletme Miidiirltfiince;
Sorumluluk alanlan igerisinde;
- Anrz yakanlarla ilgili olarak tutanak tutulmasrna, tutanaklara adres, isim, yanan alan miktan,
kroki bilgileri gibi tespit edilen ttim bilgiler iglenmesine, Tutanaklar Qevre ve $ehircilik Il
Miidiirliifiiine gonderilecelctir. Haziran ayrndan itibaren Arahk ay:rrra kadar her ay yaprlan
iqlemlerle ilgili olarak rapor dtizenlenmesine, bu raporlann Qevre ve $ehircilik Il
Mtidiirlii[rine gondedlmes ine,
- Anrz yakma fiilinin ormana bitigik alanlarda iglenmesi halinde 6831 Sayrh Orman
Kanununun ilgili maddesi uyannca cezalandrnlmak tizere Cumhuriyet Bagsavcrhfrna sug
duyurusunda bulunulmaslna,

7-) Grda Tarrm ve Hayvancrhk il Miidiirliifiiince;
- Antz yakanlarla ilgili olarak tutanak tutulmasrna, tutanaklapa adres, isim, yanan alan miktan,
kroki bilgileri gibi tespit edilen tiim bilgiler iglenmesine, Tutanaklar Qevre ve $ehircilik il
MUdiirliifirine gdnderilecel<tir. Haziran ayrndan itibaren Arahk aylna kadar her ay yaprlan
iglemlerle ilgili olarak rapor drizenlenmesine, bu raporlann Qevre ve $ehircilik il
Mtidi.irliigi.ine gdnderilmesine,
- Anrz yakma fiilinin ormana bitigik alanlarda iglenmesi halinde 6831 Sayrh Orman
Kanununun ilgili maddesi uyannca cezalandrnlmak rizere Cumhuriyet Bagsavcrhgrna sug
duyurusunda bulunulmasrna,

8. maddedeki hususlann yerine getirilebilmesi igin, bu karann Ilimizdeki ttim
muhtarhklara gonderilmesi ne,

8-) Muhtarltklarca, Mahalle ilan panolan ve hoparlor gibi ilan araglan i\e antz yakrlmamasr
konusunda vatandaglarrn bilgilendirilmesrne;\|r &



9-) Qevre ve $ehircilik il Miidiirlii[iince,
Qevre ve $ehircilik il Mridtirhi[tine gcinder

Kanunun ilgili maddesi uyartncaidari yaptrnm

10-) il Milli Egirim Miidiirliiftince, il ve ilge
ilgili genig kapsamh olarak bilgilendirilmesine;

11-) il Miiftiiltigtince, Haziran ve Temmuz aylanndaki puma Namazr Hutbelerinde antz
yakma konusu ile ilgili genig kapsamh olarak bilgilendirmer{in yaprlmaslna;

Oy birlifiyle karar verilmiqtir.
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