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ARAZİ YANGINLARI İLE MÜCADELE VE ÖNLEMLER TÜZÜĞÜ

[(13.10.1988 – R.G. 94 – EK III – A.E. 441 Sayılı Tüzüğün), (10.2.1989 – R.G. 15 – EK III – A.E.
62), (1.9.1989 – R.G. 90 – EK III – A.E. 399), (6.8.2004 – R.G. 114 – EK III – A.E. 448) ve
(17.9.2010 – R.G. 160 – EK III – A.E. 574) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli]

ARAZİ YANGINLARI İLE MÜCADELE YASASI
(6/1979 ve 58/1988 sayılı Yasalar)

12’nci Madde Altında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 6/1979 sayılı Arazi Yangınları ile Mücadele
Yasası’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

I KISIM
Genel Kurallar

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Arazi Yangınları ile Mücadele ve Önlemler Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Anız”, Ekin biçildikten sonra geriye kalan sapları anlatır.

Fasıl 60 “Arazi”, Orman Yasasında belirtilen orman sahaları dışında kalan, iskan
edilmemiş kırsal bölgedeki kullanılış amacına bakılmaksızın, otlak, mera,
tarla, bahçe, ekilmiş veya ekilmemiş sahaları anlatır.

“Devlet”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.

“Doğal Kaynaklar”, Orman, maki, bahçe, orman kültür sahaları ve ulusal
parklar gibi doğal olarak bulunan her türlü kaynak, bitki ve hayvan
varlığını anlatır.

Fasıl 1 “Kaymakam”, Bir ilçenin en yüksek mülki amirini anlatır ve Kaymakam
Muavini de içerir.
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Fasıl 287

Fasıl 244
20/61
8/70

24/70
4/71

16/72
10/74
17/74
10/75
5/76

29/77
1/80
4/80

12/81
17/85
19/85
15/86
16/86

“Kırbekçisi”, Destebanlar Yasasının ona verdiği anlamı anlatır.

“İzin Makamı”, Köy veya mahalle muhtarı ile kırbekçisini anlatır.

“Muhtar”, Köy İhtiyar Heyetleri Yasasında anlatılan ve 1976 Seçim ve
Halkoylaması Yasası uyarınca muhtar olarak seçilenleri anlatır.

“Zirai Araçlar”, Traktör, biçer-döğer, beyler ve akaryakıtla çalışan bahçe
su motorlarını anlatır.

Tüzüğün Amacı 3. Bu Tüzüğün amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde
çıkabilecek arazi yangınlarını önlemek, ulusal servet kaynaklarını ve
doğal kaynakları yangınlardan korumak ve yangında alınacak önlemleri
tespit etmektir.

II KISIM
Ateş Yakılmasına İzin Verecek Makam ve Alınacak Önlemler

Ateş Yakılmasına
İzin Verecek
Makam
2.A.E. 448 / 04

4. (1) Herhangi bir kişi arazisinde topladığı ve küçük kümeler halinde
yığdığı ot, diken, çalı ve dalları yakmak için arazisinin bulunduğu
köyün Kırbekçisi veya Muhtarından Ek Cetvel I’de verilen başvuru
dilekçesi ile 10 gün önceden izin almak için başvuruda bulunmak
zorundadır.

(2) Kırbekçisi veya muhtar ateş yakılmazdan önce alınan önlemlerin
yeterli olup olmadığını kontrol eder ve alınan önlemleri ateş
yakmak için yeterli görürse, Ek Cetvel II’de görülen izin belgesini
verir ve birer suretini de bilgi vermek amacıyla ateş yakma
tarihinden 48 saat önce İlçe Kaymakamlığına ve Bölge Polis
Karakoluna, göndermek zorundadır.

Ateş Yakmak İçin
Zorunlu Olan
Önlemler

5. (1) Herhangi bir kişinin arazisinde ateş yakmazdan önce almak
zorunda olduğu önlemler ile İzin Makamı’nın alacağı önlemler
şunlardır:
(a) Ateş, rüzgarsız ve durgun havada sabah saat 5 ile 10 arasında

yakılmalıdır.
3.A.E. 448 / 04 (b) Yakılacak ot, diken, çalı ve dal kümelerinin etrafındaki şerit

tamamen diri ve ölü bitki örtüsünden arınacak ve mineral
toprak açığa çıkacak şekilde temizlenecek veya şerit tarımsal
araçlarla sürülecektir.
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Ateş yakılacak kümelerin etrafındaki şerid:
(i) Düz arazide, en az 6 metre genişliğinde;
(ii) Meyilli arazide ise en az 20 metre genişliğinde

olmalıdır.
(c) Ateş çizilen şerid içinde yığın halinde değil, küçük kümeler

halinde yakılmalıdır.
(d) Yangını anında etkisiz hale getirebilecek insan gücü ile araç

ve gereç bulundurulmalıdır.
2.A.E. 574 / 10 (e) (1) Anız yakmak yasaktır. Ancak her yılın Eylül ayı

içerisinde Tarım ile ilgili Bakanlığın kuru tarım faaliyeti
yapılacak arazilerde (Pafta, Parsel belirtilecek) zararlı
bitki ve bitkisel hastalıklardan temizlenmesi amacıyla
anız yakılması ile ilgili vereceği uygunluk raporu ile
üreticiler İlçe Kaymakamlıkları’ndan “Anız Yakma
Özel İzni” talebinde bulunabilir. Kaymakam üreticilerin
talebini değerlendirmesi sonucu uygun bulması halinde
bu tüzüğe ekli Cetvel V’de belirtilen Anız Yakma Özel
İzni verebilir. Verilen izin üzerindeki kayıt ve koşullara
uygun hareket edilir ve bu Tüzükte yer alan Ateş
Yakmak ile ilgili kurallara uyulmak zorundadır.

(2) Ot, diken, çalı ve dal kümelerinin yakılması işlemi 1
Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında yapılamaz bunun
için izin verilemez.

(f) Ateş yakmak için ayni bölgede günde 2 kişiden fazla kişiye
izin verilemez.

3.A.E. 448 / 04 (g) Telefon ve Elektrik direkleri ile ağaçların yakınına ot, diken,
çalı ve dal kümeleri yığılamaz, bu gibi yerlere yakın yığılan
ot, diken, çalı ve dal kümelerinin yakılmasına kesinlikle izin
verilemez.

(2) (1)’inci fıkrada belirtilen önlemlerin alınmasına rağmen, iskân
edilmiş bölgelerde, askeri birlik ve tesislerin bulunduğu bölgeler ile
elektrik santralları ve yakıt depolarının bulunduğu çevrede
kesinlikle ateş yakılamaz.

(3) Belediyelerinde, çöp toplama yerlerindeki çöplerin yakmak
suretiyle imha etmeleri kesinlikle yasaktır. Belediyeler çöpleri,
büyük çukurlara kapatmak suretiyle imha yoluna gitmek
zorundadır.

Zirai Araçların
Muayenesi
2.A.E. 399 / 89

6. (1) Tarımsal Alanda kullanılan zirai araçların aşağıda belirtilen
hususlardaki muayenesi, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Fenni
Araç Muayene Merkezlerinde yapılır.
(A) Aracın sıhhatli çalışır durumda olması;
(B) Eksozun sağlam olması;
(C) Eksoz borusunun ucuna kıvılcım çıkmasını önleyici

susturucunun takılması.
(2) (1)’inci fıkra uyarınca yapılan muayene sonucunda zirai araç

sahibine, Cetvel III’de belirtilen “Zirai Araç Muayene Geçme
Belgesi” verilir.
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Bahçe
Motorlarının
Muayenesi

7. Akaryakıtla çalışan bahçe su motorlarının muayenesi 6’ncı maddede,
zirai araçlar için öngörülen esaslar çerçevesinde Su İşleri Dairesi
Müdürlüğünce yapılır ve muayene neticesinde mal sahibine Cetvel IV’de
belirtilen “Bahçe Su Motorları Muayene Geçme Belgesi” verilir.

III KISIM
Harekât Merkezlerinin Oluşturulması

Harekât
Merkezlerinin
Oluşturulması

8. Her İlçe Merkezinde Kaymakam Başkanlığında aşağıdaki daire
temsilcilerinden oluşan Harekât Merkezleri kurulur:

a) İlçe Kaymakamı (Başkan)
b) Su İşleri Dairesi Müdürlüğünden bir temsilci (Üye)
c) Bölge İtfaiye Şubesinden bir temsilci (Üye)
d) Orman Dairesinden bir temsilci (Üye)
e) Karayolları Dairesinden bir temsilci (Üye)
f) İlçe Belediyelerinden birer temsilci (Üye)
g) Sivil Savunma Teşkilatının bulunduğu

bölgelerden bir temsilci (Üye)

Harekât
Merkezlerinin
Görevleri

9. Harekât Merkezleri bölgede çıkacak yangına anında müdahale edebilmek
için ilçedeki tüm Daire ve Kuruluşların işgücü, araç ve gereçlerini yangın
bölgesine sevketmek ve yangını önleyici tedbirleri almakla
yükümlüdürler.

Harekât
Merkezlerinin
Yetkileri

10. Harekat Merkezleri ilçedeki tüm Daire ve Kuruluşların işgücü, araç ve
gereçlerini emrinde bulundurmaya yetkili olacağı gibi, yangın çıkan
arazinin bulunduğu köydeki yangın söndürmeye yarayan her türlü aletle,
traktör, kamyon ve su motoru gibi araçlardan yararlanmaya da yetkili
olacaktır.

IV KISIM
Suç Ve Cezalar

Suç ve Cezalar 11. Her kim, bu Tüzükte öngörülen kurallara uymaz ve aksi davranışta
bulunursa suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde “Esas Yasa”
olarak bilinen “Arazi Yangınları İle Mücadele Yasası”nda öngörülen
cezalara çarptırılırlar.

V KISIM
Son Kurallar

Yürütme Yetkisi 12. Bu Tüzüğü İçişlerinden Sorumlu Bakanlık yürütür.



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

5

Yürürlüğe Giriş 13. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
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4.A.E. 448 / 04 Forma I
........../........../..............

CETVEL I
Madde 4 (1)

Başvuru Dilekçesi

...........................................

...........................................

Ben aşağıda imza sahibi .....................................................................
no’lu kimlik kartı sahibi ....................................................... İlçesinin
................................... köyünün / mahalle’sinin .........................................
mevkiinde bulunan ............................. Pafta / Harita ...............................
no’lu parseldeki yığılan ot, çalı, diken ve dalları temizlemek amacı ile
yakacağımdan tarafıma gerekli iznin verilmesini saygılarımla rica
ederim.

Dilekçe Sahibinin
İmzası:.......................................

Dilekçe Sahibinin Adresi:
.........................................
.........................................
.........................................

Şartlar:

(1) Yakılacak ot, diken, çalı ve dal kümelerinin etrafındaki şerit
tamamen diri ve ölü bitki örtüsünden arınmış olacak ve mineral
toprak açığa çıkacak şekilde temizlenecek veya ateş yakılacak
kümenin etrafındaki bu şerit tarımsal araçla sürülecektir.
Ateş yakılacak ot, diken, çalı ve dal kümelerinin etrafındaki şerit;

(i) Düz arazide 6 metre genişliğinde;
(ii) Meyilli arazide ise en az 20 metre genişliğinde olmalıdır.

(2) Telefon ve elektrik direkleri ile ağaçların yakınlarına ot, diken,
çalı ve dal kümeleri yığılamaz. Bu gibi yerlere yığılan ot, diken,
çalı ve dal kümelerinin yakılmasına kesinlikle izin verilemez.
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4.A.E. 448 / 04 Forma II

CETVEL II
Madde 4 (2)
İzin Belgesi

Sn ...........................................
...........................................

İlgi : ............................................ tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenize atfen aşağıda öngörülen şartların yerine getirildiği
tarafımdan mahallinde tespit edilmiştir. Bu nedenle .................................
İlçesinin ................................... Köy / Mahallesinin...................................
mevkiinde bulunan ............................. Pafta / Harita ...............................
Parsel ......................................... indeki ot, diken, çalı ve dalların temizlik
amacı ile ....................................... tarihinde saat ................................
de/da yakılması için tarafınıza izin verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim.

Dağıtım: 1) Kaymakamlık
2) Bölge Polis Karakolu (Gereği için)

İmza
Kırbekçisi / Köy Muhtarı / Mahalle Muhtarı

Şartlar:

(1) Yakılacak ot, diken, çalı ve dal kümelerinin etrafındaki şerit
tamamen diri ve ölü bitki örtüsünden arınmış olacak ve mineral
toprak açığa çıkacak şekilde temizlenecek veya ateş yakılacak
kümenin etrafındaki bu şerit tarımsal araçla sürülecektir.
Ateş yakılacak ot, diken, çalı ve dal kümelerinin etrafındaki şerit;

(i) Düz arazide 6 metre genişliğinde;
(ii) Meyilli arazide ise en az 20 metre genişliğinde olmalıdır.

(2) Telefon ve elektrik direkleri ile ağaçların yakınlarına ot, diken,
çalı ve dal kümeleri yığılamaz. Bu gibi yerlere yığılan ot, diken,
çalı ve dal kümelerinin yakılmasına kesinlikle izin verilemez.
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Forma III

CETVEL III
(Madde 6 (2))

Zirai Araç Muayene Geçme Belgesi
(1988 Arazi Yangınları İle Mücadele ve Önlemler Tüzüğü 6 (2))

Aşağıda tarifi verilen zirai aracı muayene ettiğimi, Arazi Yangınları
İle Mücadele ve Önlemler Tüzüğü hükümlerine, yol ve arazide
kullanılmaya uygun bulunduğumu tasdik ederim.

1. Zirai aracın yapısı ve tipi ....................................................................
Kayıt (Plaka) No: ................................................................................
Motor No: ............................................................................................
Sahibinin Adı: ......................................................................................
Sahibinin Adresi: .................................................................................

2. Zirai araç, zirai maksatlar için kullanılmaya uygun şekilde yapılmıştır.

3. Bu belge bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar geçerlidir.

Muayene tarih ve yeri .........................................................................
................................................

......................................

Müfettiş

NOT: Bu belge zirai araç kullanılırken daimi suretle sürücüsü tarafından
taşınmalıdır.
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Forma IV

CETVEL IV
(Madde 7)

Bahçe Su Motorları Muayene Geçme Belgesi
(1988 Arazi Yangınları İle Mücadele ve Önlemler Tüzüğü 6’ncı

Maddesi)

Aşağıda tarifi verilen bahçe su motorunu muayene ettiğimi, Arazi
Yangınları İle Mücadele ve Önlemler Tüzüğü hükümlerine ve arazide
kullanılmaya uygun bulduğumu tasdik ederim.

1. Bahçe Su motorunun yapısı ve tipi .........................................................
Kayıt No: .............................................................................................
Motor No: ............................................................................................
Sahibinin Adı: ......................................................................................
Sahibinin Adresi: .................................................................................

2. Bahçe su motoru, zirai maksatlar için kullanılmaya uygun şekilde
yapılmıştır.

3. Bu belge bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar geçerlidir.

Muayene Tarih ve Yeri .........................................................................
................................................

......................................

Kontrol Eden

NOT: Bu Belge bahçe motorlu kullanılırken sahibi tarafından
taşınmalıdır.
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3.A.E. 574 / 10 CETVEL V
Madde 5(1)(e)

ANIZ YAKMA ÖZEL İZNİ
Tarih: .................

Sayın ..........................................

İlgi: .......................... tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenize atfen aşağıdaki şartlara uygun olarak .....................
İlçesi’nin köyünde ............................. mevkiinde bulunan .........................
...................... Pafta/Harita, ............................... Parsel içerisindeki
anızların temizlik amacı ile yakılması için tarafınıza özel izin verilmiştir.

................................

Kaymakam

Kayıt ve Koşullar:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................

Dağıtım: (Bilgi ve Gereği)
- İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı
- Polis Genel Müdürlüğü
- İlçe Polis Müdürlüğü

Kaymakamlıklar, Bu belgeyi İlçe Polis Müdürlüğü’ne verilen izin
süresi başlamadan iletir.


