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 İlimizde düğün, sünnet gibi eğlence vb. kutlama etkinliklerinde havai fişek, batarya, 

maytap, torpil gibi maddelerin kullanımında artış olduğu, "Bu maddelerin izinsiz, zamansız veya 

uygunsuz yerlerde ve usulüne aykırı olarak kullanılması veya güvenlik önlemlerinin alınmaması 

gibi nedenlerle halkımızda korku, heyecan ve panik yaşandığı, bazı istenmeyen üzücü 

gelişmelere, kazalara, hatta insan sağlığını tehlikeye atan olaylara sebep olup, çevreyi de rahatsız 

etmektedir. 

 

 Havai fişek atılmasının, izin alınması ve güvenlik tedbirleri ile birlikte ehliyetli kişiler 

tarafından yapılması, aksi takdirde başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye 

neden olan kişi ve işletmeler ile gerçek ve tüzel kişilere Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu 

ve Çevre Kanunu hükümleri uyarınca yaptırımlar öngörülmüştür. Buna göre;  

 

 Muş İli mülki hudutları dâhilinde havai fişek kullanımında ve atılmasında aşağıda 

belirtilen hususlara aynen riayet edilecektir. Buna göre; 

 

 1.Havai fişek atılması sonucunda meydana gelen yüksek ses ve gürültünün insanlarda 

işitme sağlığı ve bazı kritik sağlık etkilerine neden olabileceği, ayrıca yanıcı maddeye hassas yapı 

ve mekânlarda da (sağlık kurumları, otogaz istasyonları, yoğunluklu bina çevreleri vb.) hassas 

kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda 

eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi 

benzeri faaliyetlerin, hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapılması yasaktır. 

 

 2.Her türlü havai fişek atımında, ateşleyici belgesi sahibi kişilerin sorumluluğunda ve 

çevre güvenliği alınması suretiyle kullanıma izin verilecek olup, havai fişek atışı için belgesi 

olmayan ya da belgeleri eksik veya mevzuata uygun olmayan kişilere ateşleme yaptırılmayacaktır. 

 

 3.Kamu genel sağlığı ile halkın huzur ve güvenliğinin temini bakımından havai fişek 

atılması uygulaması saat 22.00'den sonra kesinlikle yapılmayacaktır.  
 

 4.Özellikle düğün ve nişan törenlerinde ateşli silah kullanılması sonucunda, havaya silah 

sıkan kişilerin zaman zaman can kaybına neden oldukları, bu tür olumsuzlukların önüme geçmek 

amacıyla, eğlence merkezlerinde veya düğünlerde ruhsatlı olsa dahi ateşli silah kullanımı 

yasaklanmış olup, aykırılık tespiti halinde kanuni işlem yapılacaktır. 

 

 Vatandaşlarımızın düğün, kutlama gibi özel günlerde sevinçlerinin hüzne dönüşmemesi ve 

herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için havai fişek kullanımında kurallara 

uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim. 
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