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KARARIN ÖZÜ:
Havai Fişek vb. Kullanımın Yasaklanması

TEKLİF: 
07.09.2020 tarih ve 2020/21899 sayılı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
Ülkemizde resmî ve millî bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda piroteknik 
maddeler arasında tanımlanan "havaî fişek"lerin izinsiz ve usulüne aykırı kullanımı, güvenlik önlemlerinin 
alınmaması gibi nedenlerle yaralanma ve ölüm olaylarında artış olduğu, halkın korku, heyecan ve panik 
yaşadığı, can ve mal güvenliğinin tehlikeye girdiği; havaî fişek patlaması sırasında ve sonrasında sesinin 
ulaştığı çapın içinde kalan bütün doğal hayat ve şehir hayvanlarının olumsuz etkilendiği, içeriğinde yer 
alan kurşun, baryum, rubidyum, stronsiyum gibi elementlerin insan ve diğer canlı yaşamını ölüme varan 
boyutlarda olumsuz yönde etkilediği; kısa, orta ve uzun vadede sağlık sorunlarına ve hava, kara ve su 
kirliliğine neden olduğu gözlenmektedir.
 
04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliğinin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur 
ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, çevresel 
gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü 
seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun 
bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu 
sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde 
zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, 
gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile 
ilgili usul ve esasları belirlemektir.

İnsanların işitme sağlığını ve duyusunu etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iş verimini 
azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini azaltan veya yok ederek niteliğini değiştiren, istenmeyen 
seslerden oluşan önemli bir çevre sorunu olan Gürültü'nün İlçemiz sınırları dahilinde kontrol altına 
alınması için Belediyemize, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği kapsamında şikayetlerin değerlendirilmesi, denetiminin yapılması ve ihlalin tespiti 
durumunda ise idari yaptırım uygulanması konusunda mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
2006/16 sayılı Yetki Devri Genelge kapsamında 22.09.2008 tarihli ve 6124-55698 sayılı yazı ile yetki 
devri yapılmıştır.

Yönetmeliğin 4. maddesinde; Çok Hassas Kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, 
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çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları gibi kullanımları, Hassas 
Kullanımlar: Yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları ile dini tesisleri, Az Hassas 
Kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları 
olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 26. maddesinin ğ) bendinde "Dinî ve millî bayramlar ile yerel millî günler ve il genelinde 
yapılan festival gibi büyük kutlamalar dışında; eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve 
benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas ve hassas kullanımların 
bulunduğu yerlerde yapılması yasaktır. Bu faaliyetler az hassas kullanımların bulunduğu yerlerde ancak 
14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan 
Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, 
Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 117 
nci maddesine istinaden yerel mülki amirinden izin alınarak yapılabilir." ifadesi yer almaktadır.
 
2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesinde "Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını 
bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması 
yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan 
kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet 
sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır." denilmiş; yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya 
standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara verilecek idarî para cezası 20. maddenin h) 
bendinde belirtilmiştir.

Bu kapsamda; İlçemiz sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi muhtemel havaî fişek vb. madde kullanılan 
faaliyetlerin; havaî fişeklerin zararlı kimyasal maddeler içermesi, ani ve yüksek ses oluşturması nedeniyle 
insan başta olmak üzere kara, hava ve sudaki canlıların sağlığına yönelik ciddi tehdit oluşturması, kültürel 
ve tarihi eserlere zarar vermesi, kısa, orta ve uzun vadeli çevre kirliliğine yol açması gibi etkileri göz önüne 
alınarak, bu olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla az hassas kullanımlar da dahil olmak üzere tüm 
alanlarda yasaklanması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin b) ve o) bentlerine 
göre karar alınmak üzere yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim.

RAPORLAR  :
Hukuk Komisyonu'nun 08.09.2020 tarih, 26  Nolu raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü'nün Havai Fişek vb. Kullanımının Yasaklanması ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2020/21899)
KOMİSYON GÖRÜŞÜ;  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün Havai Fişek vb. Kullanımının 
Yasaklanması ile ilgili teklifi komisyonumuzda görüşülmüş ve hukuka uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
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Çevre Komisyonu'nun 09.09.2020 tarih, 3 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü'nün Havai Fişek vb. Kullanımın Yasaklanması ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2020/21899)
KOMİSYON GÖRÜŞÜ;  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün Havai Fişek vb. Kullanımının 
Yasaklanması ile ilgili teklifi müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun bulunmuştur.Yüce 
Meclisin Onayına Arz Olunur. (Çevre Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
 
Sağlık Komisyonu'nun 08.09.2020 tarih, 3 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü'nün Havai Fişek vb. Kullanımının Yasaklanması ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2020/21899)
KOMİSYON GÖRÜŞÜ;  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün Havai Fişek vb. Kullanımın 
Yasaklanması ile ilgili teklifi komisyonumuzda görüşülmüş ve komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 
Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Sağlık Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
SONUÇ  :
Havai Fişek vb. Kullanımının Yasaklanması ile ilgili teklifin Hukuk,Çevre ile Sağlık Komisyonu 
Raporları doğrultusunda KABÜLÜNE: Nizamettin ALTINTAŞ, Elif BULUT GEZEN, Arzu ÖĞÜT 
ŞİMŞEK, Furkan ORDUKAYA, Mehmet GÖDEKDAĞ, Abdullah AÇIK, Nurten ERGÜR, Haydar 
GÖKSOY, Abubekir DAĞ, Mahmut YAZICI, Yaşar Cevdet KAHRAMAN, Ömer ULUYURT ve 
Emrullah AYDIN'ın RET oyuna Karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2020/ EYLÜL AYI 
TOPLANTILARI'NIN 11.09.2020 TARİHLİ 2. BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR 
VERİLDİ.  
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