
Madde 1O- 
n Müftülükleri: 
Budama artıkları= 
bilgilendirilecektir. 

Bilgilerinizi ve Konunun önemine binaen gereğini rica ederim. 

zararlı lan ve yapı lması  gerekenler hakkında İmamlar tarafından halk 

Müftülüklerce camilerde budama artıklannı n imhası  ile ilgili hutbeler okunacaktı r. 
Antepfıstığı  budama artıklannın 15- Mart -15 Ekim ayları  arasında köy meydanlarında bahçe 
kenarlarında ve ev önlerinde biriktirilmesi yasaklanmış  olup, bu hususun takibi Mahalle Muhtarlığı, 
Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüklerince yapı lacaktı r. 
Mahalle Muhtarlıklannın, mahalle halkını  budama artı klannın I 5Mart- 15 Ekim ayları  arasında 
biriktirmemesi gerektiği konusunda çeşitli uyarı  ve ikazlar bulunacaktır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları nın Budama Artı klarını n Imhası  Konusunda ki Sorumlulukları  

Madde 5- 
İl Ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Ziraat Odası  Başkanlığı; 
Çiftçi eğitimi programları nda, karagözkurdu zararlısı  ve zarar şekli etraflı ca anlatı lacaktır. 
Yapı lacak eğitim- yayını  çalışmaları nda yerel yönetim imkanları  ve sivil toplum örgütlerinin katkı ları  
sağlanarak çevreye duyarlı l ık yaygınlaştırı lacaktı r. 

Madde 6- 
İ l Jandarma Komutanlığı  ve İ l Emniyet Müdürlüğü: 
-Budama artıklarının bir yerden bir yere nakledilmesi engellenecektir. Yapı lan ikaz ve uyarı lara 
rağmen, Mahalle içlerinde, sokaklarda veya bina etraflarında ve köy meydanlarında vb. Yerlerde 15 
Mart-15 Ekim ayları  arasında budama artıkları= bulunduranların tespit edilerek cezai işlem 
yapı lması  sağlanacaktı r. 

Madde 7- 
Milli Eğitim Müdürlüğü: 
Karagöz kurdunun zararlı  etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafı ndan daha iyi kavraya bilmesi 
için karagöz kurdu zararları  hakkında eğitim verilecektir. 

Madde 8- 
Belediye Başkanlıkları: 
Budama artıkları  ve zararlı lanna yönelik olarak, İ l Valiliğince Yayımlanan bu Genelgenin Kamuoyu 
ve Ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edilecektir. Belediye mücavir alan sınırları  içerisindeki budama 
artıklannı n belirtilen aylar içerisinde biriktirilmesinin önlenmesi sağlanacaktı r. 

Madde 9- 
Köy Muhtarlıkları: 
Budama artıkları  ve zararldarına yönelik olarak İ l Valiliğince yayı nlanan bu genelgeyi köy halkına 
duyuracaktır. Genelgeye uymayanların tespit edilerek ivedilikle ilgili makamlara bilgi verilecektir. 



ANTEPFISTIĞI BUDAMA ARTIKLARININ 15 MART-15 EKİM AYLAR1 ARAS1NDA IMHA 
EDILMESI HAKKINDA 2019/1 SAYIL1 VALILİK GENELGESI 

Amaç 
Madde 1 — 
Bu belgenin amacı, Gaziantep İlinde 1.454.000 da alanda yaklaşık olarak 17 milyon meyve veren 
yaşta 4,8 milyon meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 21,8 milyon adet antepfıstığı  ağaçlarının 
en önemli zararlısı  olan karagözkurdu zararından dolayı  çok büyük verim kaybı nın önüne geçmek, 
budama artıklarının içerisinde üremesini sağlayı p ağaçlara zarar vermeden kış  ayları  içerisinde 
yakı larak (imha) bitirilmesinin sağlanması  ,kış  ayları nda bitirilmeyen budama artı kları nın 15 Mart -15 
Ekim ayları  içerisinde köy meydanlarında, bahçe kenarlarında ve ev önlerinde biriktirilmesinin önüne 
geçmek, budama artıklarını  hep birlikte toplu olarak yakı larak imha edilmesi veya dal parçalama 
makinaları  ile parçalanmasını  sağlamak, ağaçlardan en üst düzeyde verim ve kaliteli ürün elde etmek, 
karagözkurdu zararlısı  ile hep birlikte toplu mücadele etmek, Karagözkurdu zararlısına karşı  hiçbir 
şekilde ruhsatlı  ilaç bulunmadığını, Antepfıstığı  budama artıklarmı  15 Mart- 15 Ekim ayları  
içerisinde imha etmeyenler biriktirenler hakkında 5326 sayılı  Kabahatlar Kanunun 32. Maddesi 
uyarınca "Emre Aykırı  Davranışta" bulunanlara idari para cezası  verilmesi uygulanması  
hususunda teknik elamanların çiftçilerin eğitilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamaktır. 

Kapsam; 
Madde 2- 
Bu Genelge yukarıda açı klanan amacın gerçekleştirilmesini sağlamak için Ilimiz Mülki hudutları  
dahilinde; Antepfıstığı  budama artıkları nın 15- Mart -15 Ekim ayları  arasında köy meydanlannda 
bahçe kenarlarında ve ev önlerinde biriktirilmesinin önüne geçmek için yapı lacak çalışmalar ve 
kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları  kapsar. 

Yasal Dayanak 
Madde 3- 
a)Eğitim —yayım çalışmaları  yasal dayanaklar: Buna ilaveten; 03.06.2011 tarih ve 639 Gıda Tarım ve 
Hayvancı lık Bakanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamamenin 28 inci 
maddesi hükümlerine dayanı larak hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı  Taşra Teşkilatı n ı n, Görevleri 
Çalışma usul ve esasları  Hakkında Yönergesi' nin 8.Maddesinin "d" şıkkında ürün kaybını  ve 
ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici iş lemleri mevzuatı  çerçevesinde yürütmek görevi 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı  Şube Müdürlüğünün görevleri arasında açıklanmıştır. 

b) Cezai işlemlerde yasal dayanaklar: Antepfıstığı  budama artı klarının 15- Mart -15 Ekim ayları  
arasında köy meydanlarında bahçe kenarlarında ev önlerinde biriktirilmesini 2019/1 Sayı lı  Valilik 
Genelgesi ile yasaklanmıştır. Emre aykı rı  davranışta bulunanlara ;5326 sayılı  Kabahatler 
kanununun Madde 3241) Yetkili kişiler tarafından adli işlemler nedeni ile yada kamu güvenliği 
, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması  amacıyla , hukuka uygun olarak verilen emre 
aykırı  hareket eden kişiye 2019 yılında 320 TL (Üçyüzyirmi TL.) idari para cezası  verilir. Bu 
cezaya emri veren makam tarafından verilir. 

Madde 4- 
Antepfıstığı  budama artıklarının 15 Mart 15 Ekim aylarında imha edilmesi için her türlü tedbirler 
alınacaktır. 
Antepfıstığı  budama artı klarının zamanında ve ağaçlara zarar vermeden önceden imha edilmesi 
hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları  ile Ziraat Odası  Başkanlıklarından yapı lacak eğitici 
eleman talepleri Il Ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir. 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğitim çalışmaları  yapılacak ve 5442 Sayı lı  İl idaresi Kanunun 66 
ıncı  maddesinin verdiği yetkiye dayanı larak alınacak karar ve tebliğlerin kaymakamlı klarca halka 
duyunılması  sağlanacaktı r. Antepfıstığı  budama artıklarını  yakı lması  ya da parçalanarak öğütülmesi 
işleminin Mahalle Muhtarlarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkı nda 
cezai işlem uygulanacaktır. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce budama artıkları nın imhası  ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere 
yönelik eğitim verilecektir. 
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