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Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları Devletimizin asli görev ve 
sorumluluklarındandır.   İlimizde nişan, düğün, uğurlama, sünnet, spor müsabakası, sosyal etkinlikler, 
festivaller, açılışlar, özel günler, çeşitli eğlenceler vb. günlerde şenlik ve işaret fişekleri (havai fişek) 
gibi piroteknik maddelerin kullanımında ötürü toplumda korku, heyecan ve panik yaşanmakta, 
meydana gelen yüksek ses ve gürültü insanların sağlığını etkilemekte, orman ve meskun mahal 
yangılarına neden olabilmekte, kamu ve vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmektedir.  

 
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine 
getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.” 

 
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; “İl sınırları içinde huzur ve 

güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve 
önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve 
tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı 
madde hükmü uygulanır.”, 

 

Aynı Kanunun 66 ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük 

mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan 

olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet 

etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca 

cezalandırılır.  Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye 

düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak 

amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla 

kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”, 

 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde ise; 

“Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel 

sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk 

Lirası (2021 Yılı Güncel Tutar 429.00 TL) idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam 

tarafından karar verilir. 

 

Bu itibarla kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için İlimiz 

sınırları içerisinde ; 

 

a)Gerçek ve tüzel kişilerin, nişan, düğün, karşılama ve uğurlama, sünnet, spor müsabakası, sosyal 

etkinlikler, festivaller, açılışlar, özel gün, çeşitli eğlenceler vb. etkinliklerde, Piroteknik madde olan 

şenlik ve işaret fişeklerinin (havai fişek) kullanımının ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır. 

 

b)Kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi günler, dini ve milli bayramlar ile yerel milli günlerde sorumlu 

ve yetkili kişiler tarafından kullanmak ve mülki amirliklerden gerekli izin alınması kaydıyla yukarıda 

bahsedilen piroteknik maddeler kullanılabilecektir. 

  

 



Yukarıda açıklanan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerince 

yasal işlem yapılacak olup, ayrıca diğer kanunlarca (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5909 sayılı Çevre 

Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) hakkı 

saklıdır. 

 

Bu karar 25.10.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

İlanen tebliğ olunur. 
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