
HAVAi FTSEK sATIsI VE KULLANILMAsINA iI.i$TiTv DUYURU

ilgemiz srnrrlarr ile ba!lr k6ylerinde huzur ve guvenli!in, kigi
dokunulmazlt$tntn, kamu esenli{inin sa{lanmast amacr ile 6zellikie du!rln,
sosyal etkinlikler ve gegitli e!lence donemlerinde geligi guzel bir ge[itOe
ve izin altnmadan havai figek kullanlldr{r, izinsiz vL dfrii olmayan kigiler
taraftndan yaprlan. bu uygulamanrn halkrn yo$un oldu$u yerlerde panil ve
korkuya yol agtr$r, oyun ve e!lence aracr- olan miytap, gat pat gibi
patlaytcr maddelerin bakkal, market ve bufelerde satrldrdr,'Ou maddelerinktigtlk gocuklar tarafrndan kullanrlmasr sonucu yaralanmalara yol agtr!r
muigahede edildi$inden, vatandaglanmrzrn huzur ve grivenlilini korumak
amacryla gerekli tedbirlerin alrnmasr gerekli krlrnmrgtrr.
Bu. kapsamda, Abana ilgesi srnrrlarr igerisinde bulunan ve kamu esenli!inin
sa$lanmasl amacl ile 6zellikle dudun, sosyal etkinlikler ve gegiui e{l6nce
donemlerinde izinsiz bir gekilde havai figek kullanrlmastntn onune geg-ilmesi
amactyla 5237 sayrlt TUrk Ceza Kanunu, 5326 sayrlr Kabahailer Kanununun32. ve 36. Maddeleri ve 2872 sayrlr Qevre Kanununun 20. Maddesi
uyarlnca Kaymakamlt$rmrzca gerekli yaptrrrmlar uygulanacak olup, ilgemiz
stntrlart iginde huzur ve guvenlifrin, kigi dokunulmazlrfrrnrn, tasarrufa
mriteallik emniyetin, kamu esenli$inin sa$lanmasr sa$lanalaktrr.
Bu ba{lamda;
1-Yaptlacak olan du$un, ktna gecesi, nigan ve benzeri organizasyonlarda
etkinlik sahibinin kimlik ve iletigim bilgileri ve organizasyon yaprlacak yerive saatini gdsterir dilekge ile ba[lr bulundu{u polis Merkezi
Amirli$ine/Jandarma Karakol Komutanlr{rna muracaatti bulunulmasrna veilgili kolluk kuvvetlerince yasaklanan eylem ve harekeiler ile t6ren
esnastnda uyulmast gereken haller ile ilgili gerekli tebligatrn
yaptlmaslna, Ayrtca etkinlik sahiplerinin bildirimde bulunmamasr hatinde
emre aykrfl davranrgtan idari para cezastntn uygulanmastna.
2-Piroteknik(oyun ve e$lence aracr olan patlayrcr maddeler, genlik ve
igaret figekleri) maddelerin, av bayileri drgrnda bakkal, market, pastane,
hrrdavatgr., krrtasiye, oyuncakgr vb. igyerlerinde satr lmamasrna,
3-Abana ilge slntrlart igerisinde resmi ve dini bayramlar, yerel milli gUnler,
resmi kurum ve kuruluglann agrlrg torenleri ile Kaymakamlr{rmtzcJ ufrun
gdrtilen haller drgrnda havai figek atrmrnrn yasaklanmasrna,
4- Polis Merkezi Amirliklerince/Jandarma Karakol Komutanll{rnca alrnan
tedbirlerin mrllki stntrlar igerisinde dU$un salonu ve organizasyon girketleri
vb..sahiplerine gerekli tebligat ve bilgilendjrmenin yaprlmasrna,
5- Ilgili kolluk kuvvetleri tarafrndan yukarrda bahsedilen hususlarrn takip
edilerek gerekli guvenlik dnlemleri alrnmasrna,
6- Kaymakamlr$rmca altnan tedbirlerin uygulanmasr noktasrnda,
takibinden ve denetiminden; Abana Belediye 6Sgkanlrgr ve itgiti Kolluk
Kuvvetlerinin sorumlu olmasrna,
Sonug olarak;
5442 saytlt il idaresi Kanununun 11. Marldesi gere$ince alrnan bu tedbir
gere{i du{rin, sosyal etkinlikler ve gegitli e$lence ddnemlerinde Havai
Figek, torpil, maytap vb. maddelerin kullanrrmasrnrn 6nune gegmek
amactyla gerekli tedbirler altnmasr kararlagtrrrlmrg, tedbir kararrna



uymayanlar hakkrnda 5326 sayrlr Kabahatler Kanununun 32. veya
36.maddeleri gere!ince, havai figek atrlmasrna mr.isaade eden veya
kullanan tuzel kigilere (igletmeler, dU$un salonu ve organizasyon girkegeri
vb.) ise 2872 saytlt Qevre Kanununun 20. Maddesi gere[ince idari para
cezasl ile cezalandtrtlmast, aynca konusu sug tegkil eden konularda adli
iglem yaprlmasr sa[lanacaktrr.
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