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Elinle yaktığın Ormanı,
Gözyaşın Söndürmeye yetmez!

Ailemiz ve sevdiklerimiz ile birlikte 
yaşayacağımız doğa keyfi; ihmal ve 
umursamazlıkla kabusa dönmesin!..

'Vah vah' ve 'keşkeler..' kaybettiklerimizi geri 
getirmez. 

Misafir olarak geldiğimiz; orman, koru, mesire 
alanları gibi milli değerlerimizden ayrılırken 
temiz ve güveli bir şekilde bırakalım.

Çöplerimizi ve tamamen sönmüş mangal 
küllerini çöp torbalarına koyup ağzını 
bağlayarak çöp toplama konteynerlerine 
bırakalım.

Orman Yangınlarının Zararları

• Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.

• Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları 
yok olur.

• Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla 
erezyon, sel-taşkın ve hava kirliliği gibi doğal 
afetlerin sayısında ve hızında artış görülür.

• İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve 
yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar 
görülür.



Ormanı bekçiyle değil, sevgiyle koruyalım.

Ormanlara cam, cam şişe ve bunların 
kırıkları atılmamalıdır. (Cam;  mercek görevi 
yaparak güneş ışığını kuru otlara odaklar. 

Otların, tutuşarak alevlenmesine ve dolayı-
sıyla büyüyerek orman yangınlarının

oluşmasına neden olur.)

Mangal külleri söndürülmeden (su, 
toprak ile) dökülmemelidir. Sönmeden 

yere dökülen mangal külleri kuru dal ve 
otları alevlendirerek orman yangınları-

nın başlamasına sebep olur.

Bir yangın gördüğümüz zaman 110 
yangın ihbar hattına bildirmeliyiz; eğer 
bu bir orman yangınıysa, o zaman 177 
alo orman yangını ihbar hattına bildir-

meliyiz.

Ormanda ateş yakmamalıyız, sadece 
izin verilen alanlarda kuru ot ve çalıla-
rın olmadığı yerlerde ateşin etrafını taş 
ile çevirerek kontrollü olarak yakmalı-

yız.

 Söndürülmeden çöpe atılmayan sigara 
izmaritleri, çimenleri ve kuru dalları 

tutuşturarak yangın çıkarabilir.

ORMANLARI YANGINLARA KARŞI KORUMAK 
İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLERDEN BAZILARI

İlgili kurumların belirlediği yerler ve alanlar 

haricinde gelişigüzel mangal yakmamalıyız. 

Belirlenen alanlardaki uyarı ve ikazlara 

harfiyen riayet etmeliyiz. Görevlilerin 

ikazlarını dikkate almalıyız.

Ekolojik dengeyi koruyarak daha sağlıklı 

gelecek günlere el ele kavuşmak insanlığa 

olan borcumuzdur.

Unutmayalım ki uygun görülen orman, 
mesire alanları, korular vb. yerler misafir 

olarak gittiğimiz özel alanlardır. Misafirliğe 
yakışır kurallara uymayı unutmayalım. 
Doğadaki ev sahiplerini geldiğimize 

pişman etmeyelim!


