
ANIZ
YANGINLARI

Anız yakan geleceğini yakar...

Acı Çektirerek
Milyonlarca Canlıyı

Anız Yakmak Toprağı İşleyen 

Öldürüp Yok Etmektir.

YASAKLARA 
UYMAYANLAR 

HAKKINDA

Her anız yangını o tarladaki 
binlerce canlı türünün 

yakılarak yok edildiği bir 
katliamdır.

Anız yakma yasağına uymayanlar 
hakkında İlgili Kurumlarca 2872 
sayılı Çevre Kanununun ilgili 
hükümleri doğrultusunda cezai 
işlem uygulanacaktır.

KONYA İL TARIM VE
 ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Tel:  0 332 322 34 60     
Fax: 0 332 322 43 15

 Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

konya@tarimorman.gov.tr 

http://konya.tarimorman.gov.tr

İletişim



ÇİFTÇİMİZ ANIZI NEDEN 
YAKMAKTADIR?

Tarımsal faaliyetler sırasında çiftçimiz;

Daha iyi tohum yatağı hazırlamak,

Yabancı ot ve haşereleri yok etmek,

Yeni sezon ekimleri sırasında mibzerin istenilen   
şekilde ekim yapmasını ve anız saplarının mibzer 
gözlerinin tıkanmasını engellemek,

anızları yakmaktadır.

ANIZ YAKMANIN 
ZARARLARI

Tarımsal ve doğal ekosistem anız yangınları 
sonucunda tahrip olmaktadır.

Topraktaki Karbon (C) ve Azot ( N) dengesi 
bozulmaktadır.

Topraktaki organik madde miktarı azalmaktadır.

Mikrobiyolojik aktivite gerilemektedir.

Toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır.

Toprak verimsizleşmektedir.

Kurak ve yarı kurak bölgelerde anız yakma erozyonu 
artırmada en önemli rol oynamaktadır.

Anız yakmanın hem eğime dik hem de eğime paralel 
sürümde erozyonu ve su kayıplarını arttırdığı 
belirlenmiştir.

ANIZ YAKMANIN ÖNÜNE 
NASIL GEÇEBİLİRİZ?

Anız parçalayan yeni tarım makinaları ile 
tohum yatağı hazırlamak,

Anıza doğrudan ekim veya az toprak işlemeli 
makinaları ile ekim yapmak,

Hasadın biçer-döverle toprak yüzeyine yakın 
yapmak,

Hasat sonrası anız parçalayıcı bir aletle toprağı 
karıştırılmalıdır.

Yabancı ot ve haşereleri yok etmek için ilaçlı 
mücadele yapılmalıdır.

Hasat sonrası kalan artıkların toplanarak 
biyo-enerji sektöründe değerlendirmek,

Anızların daha çabuk parçalanıp ayrışarak 
organik maddeye dönüşmesi için kalan 
sapların %1’i oranında “Azot Dengeleme 
Gübresi” verilmelidir.

Tarımsal üretimde özellikle hububat 
hasadı sonrasında tarlada kalan kök ve 

sap artıkları ‘’Anız’’ olarak 
nitelendirilmektedir. Bu bitki artıkları 
tarımsal faaliyetler sırasında önemli 

sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 

ANIZ NEDİR?
Hava kirliliğine sebep olmaktadır.
Karayollarında görüş mesafesini azaltarak, 
trafik kazalarına sebep olmaktadır.
Komşu tarladaki hasat edilmemiş 
ürünlerin yanmasına ve ekonomik 
zararlara sebep olabilmektedir.
Tarla içerisindeki direkleri, çitleri ve meyve 
ağaçlarını tahrip edebilmektedir.

ANIZ YAKMANIN 
ÇEVREYE ETKİSİ

ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE

ANIZ YAKANLARI 

B İ L D İ R İ N İ Z

Orman ve konut yangınlarına sebep olabil-
mektedir.

!

Yaban hayvanları yuvalarını ve canlarını 
kaybetmesine sebep olmaktadır.

!


