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DAĞITIM YERLERiNE

İlgi : Gebze Ka;-makamlığı İlçe Yazı İşleri Müdüriüğü'nün |0.06.202l tarihli ve 25-19 sa_v-ılı vazısı.

Gebze Kaymakamtığı İlçe Yazı İşleri Müdürltiğü'nün ilgide kayıtlı Orman Yangınları ile Mücadele
konu lu 1,azısı ilişikte gönderilmişıir.

Koronavirüs salgını ile mücadelede belirlencn kurallar çerçevesinde birçok alanda kontrollü
normalleşme adımları atılmay,a başlandığından yaz a!,Iar!nın gelmesi1,Ie birlikte. açık atanlarda gözle görüliir
bir haraketlilik 1,aşandığı. Eskihisar ve çevresindc veva İlçemizdeki ttiğer piknik alanlarında özelikIe
hafta sonlarında ı,atandaşlarımz tarafıntlan piknik alanIarının yaygın olarak kullanıldığı ancalı, vasak
olmasına rağmen mangal ve semaver yakıIdığı gözlenmektedir.

Orman yangınIarı ile mücadele kapsamında belirtilen uygulamalara müsaade edilmemesi^ bu
konudaki tedbir vc denetimlerin artırılması hususunda:

Bi|gi ve gereğini önç,mle rica ederim.
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DAGlTlM YEttLERiNE

Ülkeınizin milli varlığı olan ormanlarımızın, yız mevsinıi neı|eniyle hava sıcaklarının yliksclnıc§ine
bağlı olarak meydana gelebilecek yıngınlır ı,e olası sabotajlıra karşı korunması büyük önenı arz
etmektedir.

Koronavirüs salgını ile mücadelede belirlenen kuraIlar çerçevesinde birçok alanda konırollü
norırıalleşırıe adımları atılnıaya başlandığından yaz a1,1arının gelmesi1,1e birlikte. açık alanlarda gözle göriilür
bir haraket|ilik yaşand|ğt. Eskihisır ı,e çevresinıJc veyıı İtçcnıizdeki diğer piknik alanlarınıla özelikle
hafta sonlarlnda vatandaşıarımız ıaraflndan piknik alanlarının yaygın olarak kullanıldığı ancakn yasak
olmasına rağmen nrangal ve semaver yaktldığı gözlenmektedir.

Ornıan,v. angınları iIe miicadeIe kapsanıında bclirtilen uygulamalara müsaade edilınemesi. bu
konudaki tedbir ve denetimlerin arttrılması hususuırda;

Bi|gi ve gereğini öııeıııle arz ve rica ederinı.
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