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ORMAN YANGINLARINI ÖNLEME VE MÜCADELE TÜZÜĞÜ

[(21.10.1992- R.G. 102 - EK III - A.E. 460 Sayılı Tüzüğün), (18.11.2015 – R.G. 167 – EK III
– A.E. 736) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.]

ORMAN YASASI

(Fasıl 60 ve 26/1995 Sayılı Yasalar)

Madde 14 ve 18 Altında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Fasıl 60 Orman Yasasının 14. maddesinin
kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük “Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Doğal Kaynaklar”, Orman, maki, tohum bahçesi, orman kültür sahaları
ve ulusal parklar gibi doğal olarak bulunan her türlü kaynak ile bu
kaynaklarda bulunan ve yaşayan bitki ve hayvan varlığını;
“Ulusal Servet Kaynakları”; harupluk, zeytinlik, bağ, bahçe gibi Ulusal
servet olarak tanımlanabilen sahaları;
“Bakanlar Kurulu” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu;
“Bakan” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orman işlerinden sorumlu
Bakanı;
“Bakanlık; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orman işlerinden sorumlu
Bakanlığı;
“Daire”; Orman Dairesini;
“Müdür”; Orman Dairesi Müdürü ile yetkilendirdiği kişileri anlatır.

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde
çıkabilecek Orman yangınlarını önlemek ulusal servet kaynaklarını ve
doğal kaynakları yangınlardan korumak ve yangınlara karşı alınacak
idari, teknik ve mali önlemleri düzenlemektir.

Haber
verme

4. (1) Yangınları Haber Verme: Ormanların içinde veya yakınında ateş
ve yangın belirtisi görenler bunu derhal Orman Dairesine veya en
yakın İtfaiye Teşkilâtına, Polis Müdürlüğüne, Kaymakamlıklara,
Köy Muhtarlıklarına, Belediye İdarelerine veya Askeri Birliğe
haber vermeye mecburdurlar.

(2) Haberleşme: Yangın ihbarında Devlet veya özele ait her türlü
haberleşme vasıtalarından derhal ve parasız olarak faydalanılır.
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(3) Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağlamak üzere
Ormanlardaki yangın gözetleme kule ve kulübeleriyle Orman
Dairesine Kuruluş Merkezleri arasında Orman Dairesi tarafından
uygun görülen yerlerde telefon devreleri ile telsiz alıcı ve verici
istasyonları tesis olunur.

(4) Telekomünikasyon santrallarına bağlı olanlar hariç olmak üzere
yukarıda (3) fıkrada belirtilen özel telefon hatları için ücret, resmi
vergi ve izin ücreti verilmez.

Yangın
Gözcüleri, Şoför
ve Yangın İşçileri
İstihdamı
2.A.E. 736 / 15

5. (1) Orman Yangın belirtisini anında tespit edip haber verebilmesi için;
Yangın Gözcüleri,

(2) Yangın amaçlı kullanılan araçlar için uygun ehliyetli Şoför ve
(3) Yangın söndürmede gerekli iş gücünü sağlama amaçlı olarak

Yangın İşçileri, Orman Dairesi tarafından önerilen ve Bakanlık
tarafından onaylanan sayıda istihdam edilir.

Yangınların
söndürülmesi ve
mükellefler

6. (1) Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını
bitirip 60 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfus beraberlerinde
mevcut balta, kürek, kazma, testere, tırmık, trakör, su atabilen ve
taşıyabilen her türlü makine, araç, gereç ve buna benzer yangın
söndürmeye yarıyacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını
söndürmeye yardımcı olmaya mecburdurlar.

(2) Yangını söndürmeye gelenler yangın söndürmeye kâfi gelmezlerse
yangın sahasının uzaklığına bakılmaksızın diğer köy ve kasaba
halkından mükellef olanlar da yangın yerine gönderilir.

(3) Orman yangınlarına mükellef taşımak amacıyle gerektiğinde
askeri, resmi ve sivil vasıtalardan derhal yararlanılır. Bu amaçla
yangına gönderilen vasıtaların akaryakıt ve diğer harcamaları
Orman Dairesi tarafından karşılanır. Bu amaçla kullanılan
vasıtalarda meydana gelecek her türlü zarar Orman Dairesinin
tesbiti ve Bakanlığın onayı ile Devlet tarafından tazmin edilir.

(4) Yangın mükelleflerinin yangını söndürmede yetersiz kaldığı
durumlarda ve yardım talep edildiği hallerde Askeri birlikler de
yangın söndürmeye yardımcı olurlar ve yangın tamamen kontrol
altına alınıp söndürülünceye dek sahadan ayrılmazlar.

(5) Yangın söndürme işinde çalıştırılan mükelleflere parasız ekmek,
katık ve sigara verilir. Ayrıca geçerli ücret üzerinden
ödüllendirilebilirler.

(6) Yangın söndürmeye gönderilen mükellefler yangın kontrol altına
alınıp tamamen söndürülünceye kadar yangın mahallinden
ayrılmazlar.

İlk müdahale ve
Hazır Kuvvet
Ekibi kurulması

7. (1) Yangınlarda süratle hareket etmek ve etkili olmak esastır. Bu
amaçla yangın mükelleflerinin yangın mahalline gönderilmesine
kadar yangına derhal müdahale edip yangını küçükken
söndürebilecek ilk müdahale ve hazır kuvvet ekipleri kurulur.

(2) İlk müdahale ekipleri Orman Dairesinin önerisi ve Bakanlığın
onayı ile uygun görülen sayıda oluşturulan ve Orman Dairesinin
uygun göreceği yerlerde konuşlandırılır. Bunların her türlü maaş,
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ücret, araç, gereç ve her türlü donanımı ile ilgili harcamaların
karşılanması için her yıl bütçeye gerekli ödenek konur.

3.A.E. 736 / 15 (3) İlk müdahale ve hazır kuvvet ekipleri her yıl yangın mevsiminin
başlangıcı olan 1 Mayıs tarihinde kurulur ve yangın tehlikesinin
ortadan kalktığı Ekim ayı sonuna kadar çalıştırılır.

Suç ve
Ceza

8. Her kim, bu Tüzükte öngörülen kurallara uymaz ve aksi davranışta
bulunursa suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde “Fasıl 60”
Orman Yasasında öngörülen cezalara çarptırılır.

Yürütme 9. Bu Tüzüğü Bakanlar Kurulu adına Orman işlerinden sorumlu Bakanlık
yürütür.

Yürürlüğe
Giriş

10. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.


