
PİROTEKNİK MADDELER OLARAK ADLANDIRILAN ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİ, 
OYUN VE EĞLENCE ARACI OLAN PATLAYICI MADDELERİN SAKLANMASI, 

KULLANIMI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

AMAÇ VE KAPSAMI

Madde-l;Ülkemizde resmi, milli ve dini bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde, düğün veya 
nişan törenlerinde, kutlamalarda, ayrıca maç sonrası kutlamalarda piroteknik madde (Havai fişek, 
batarya, maytap, torpil vb.) kullanımında artış olduğu, bu maddelerin izinsiz, zamansız, ehliyetsiz 
(Patlayıcı madde kullanım belgesi olmayan kişilerce) ve uygunsuz yerlerde, usulüne aykırı olarak 
kullanımı neticesinde; halkımız arasında korku, heyecan ve paniğe sebep olduğu gibi bazen de yangın, 
yaralanma, ölüm ve benzeri olaylara da sebebiyet verdiği bilinmektedir. Bilindiği üzere; 6551 Sayılı 
Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemelerinin İnhisardan Çıkarılması 
Ilakkındaki Kanunun ikinci maddesine göre hazırlanarak yürürlüğe giren 87/12028 Karar sayılı Tüzük 
kapsamında bulunan piroteknik maddelerin üretimi, ithali, depolanması, satışı, taşınması, kullanılması 
ve yok edilmesine ilişkin Tüzük kapsamındaki tüm patlayıcı maddelerin ve piroteknik maddeler de 
dahil olmak üzere Bakanlık veya Valiliklerce depolama izni verilmiş olan patlayıcı madde depolarında 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu yönerge ile amaçlanan; oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı 
maddeler ile şenlik ve işaret fişeklerinin satışının sadece piroteknik madde üreticileri, perakende av 
bayileri ile piroteknik madde satış izni bulunan yerler tarafından yapılabileceğinden bunların dışında 
kalan yerlerde satışın yapılmasının engellenmesi, satış yapılacak kişilere belirli yaş sınırlaması 
getirilmesi, piroteknik maddelerin kullanım zamanlarının tespit edilmesi ile halkın huzur ve 
güvenliğinin temini için Karabük İl sınırları içerisinde yapılacak olan havai fişek gösterilerinin 
kurallara uygun olarak yapılması amaçlanmaktadır.

TANIMLAR
Madde-2;Piroteknik (Pyrotechnic) Maddeler:
1- E1 maytabı ve çanak maytabı gibi her türlü maytaplar,
2- Şenlik, işaret, aydınlatma fişekleriyle veri işaret fişekleri, havai fişekler, patlaklı ve yıldızlı roketler 
ve demir yollarında uyarı amacıyla kullanılan kestane fişekleri gibi her türlü fişekler ve roketler,
3- Sinyal, gök yıldızlı ve kestaneli bombalar, renkli ve renksiz duman ve sis bombaları ile hakem 
bombası ve yer topları gibi her türlü piroteknik bombalar,
4- Ateş çemberi, rozet güneşi, kayaş güneşi gibi her türlü döner mamulleri,
5- Altın veya gümüş yağmuru, romen kandili, serpantin, mızrak, çin ateşi gibi diğer şenlik malzemeleri,
6- Oyun ve eğlence aracı olan;
a-İçinde taneli kara barut bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemesi,
b-Adi fırfır maytapları, çiçek yağmuru saçan maytaplar, İspanyol maytapları, şenlik mumları gibi
klorat ve fosfor karışımı ile üretilen patlayıcı oyuncak malzemeleri,
c-Şerit halindeki kağıt kapsülleri, oyuncak tabanca mantarları, mukavva kapsülleri,
İfade eder.



Satıcı, Dcpolayıcı ve Tüketicilerin Gruplandırılması;
87/12028 Karar sayılı Tüzüğün 83. Maddesi İzin belgesinde belirtilen en yüksek miktarlara göre 
patlayıcı maddeleri kullanacak ve satacak olanlar üç gruba ayrılmıştır:
Birinci Grup Satıcı ve Kullanıcılar: Perakende satıcılar, kuyucular ve az miktarda patlayıcı madde 
kullananlar. Bunlar depo kurmak zorunda değildirler.(Brüt 5 Kg. Piroteknik madde bulundurabilirler) 
İkinci Grup Satıcı ve Kullanıcılar: İki tondan az patlayıcı madde depolayacak olan satıcılar, taş 
ocakları, çimento fabrikaları, küçük maden ocakları işleticileri, kanal açma, tarıma elverişli saha 
hazırlama işlerini yüklenenler gibi tüketiciler.

Üçüncü Grup Satıcı ve Kullanıcılar: İki ton ve daha çok patlayıcı madde depolayacak satıcı ve 
tüketicilerle, maden işletmeleri ve stok amacıyla kurulmuş büyük dağıtım merkezleridir. 
Yukarıda belirtilen satıcı ve kullanıcı grupları piroteknik malzemeleri depolama ve satma yetkisine 
sahiptirler.

DAYANAK
Madde-3;1-09.05.1955 tarih ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle silah ve Teferruatı ve Av 
Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun,
2- 14.07.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis ve Vazife ve Salahiyet Kanunu,
3- 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
4- 12.03.1983 tarih ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu,
5- 11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre 
Kanunu,
6- 14.05.1987 tarih ve 87/12028 karar sayılı Tüzük,
7- 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Madde 
Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik,
8- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümün 27.01.2004 tarih ve 328-26322 sayılı yazıları,
9- 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu,
10- 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
11 -İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 22.03.2013 tarih ve 2013/28 sayılı Genelgesi. 
12-04/06/2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

MUHAFAZA
Madde-4; Piroteknik madde olarak adlandırılan Şenlik ve İşaret Fişekleri ile Oyun ve Eğlence Aracı 
olan patlayıcı maddelerin muhafazasını 1. grup perakende Av Bayileri ile 2.nci ve 3.üncü grup 
Piroteknik madde satış izni bulunanlar yapacaktır. Patlayıcı maddeleri içleri uygun bir malzemeyle 
ateşe dayanıklı hale getirilmiş, üzerinde etiketi bulunan, çelikten yapılmış özel kasa, sandık ya da 
dolaplar içinde saklamak ve yangın çıkması halinde bu patlayıcı maddeleri derhal uzak ve güvenli bir 
yere taşıyacak şekilde muhafaza etmek zorundadırlar. Birden çok türde patlayıcı madde, aynı sandık 
içinde ancak türlerine göre ayrı ayrı bölümlere yerleştirilerek bulundurulabilir. Piroteknik madde satış 
izin belgesi olan yerler depo kurmak zorunda olup, işin geçici olması halinde, izin belgeli bir depo 
sahibinden depo kiralayabilirler. Kira sözleşmeleri, kamu kuruluşları arasında kalanlar dışında noter 
önünde yapılmak zorundadır.
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SATIŞ
Madde-5; Üreticiler ve Satıcı Bayileri Şenlik ve İşaret Fişeklerini Aşağıda Belirtilenlere Satabilirler:
1- Piroteknik madde üretim ve satış izni bulunanlara,
2- 1 inci grup perakende av bayilik belgesi bulunanlara (Brüt 5 Kg.)
3- 2 nci veya 3 üncü grup piroteknik madde satış izni bulunanlara,
4- Şenlik ve işaret fişekleri(havai fişekler) kullanımı için mülki amirlikten izin almış A sınıfı ateşleyici 
yeterlilik belgesi sahiplerine satabilirler.

Burada piroteknik maddelerin satışını yapabileceği belirtilenler dışında, bakkal, pastane, 
hırdavatçı, kırtasiye, oyuncakçı gibi iş yerlerine şenlik ve işaret fişekleri ile oyun ve eğlence aracı olan 
patlayıcı maddeler satılmayacaktır.
87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 116. maddesine istinaden bir defaya mahsus beş (5) kilograma kadar 
şenlik ve işaret fişeği bulundurulabilir 117. maddesine istinaden de Şenlik ve İşaret Fişeklerinin (18) 
yaşından küçüklere satılması yasaktır.

Oyun ve Eğlence Aracı Olan Patlayıcı Maddelerin Satışı:
1- Piroteknik madde üretim ve satış izni bulunanlara,
2- Birinci grup perakende av bayilik belgesi bulunanlara,
3- 2 nci veya 3 üncü grup piroteknik madde satış izni bulunanlara satılabilir.
4- ( 18) yaşından küçüklere bu maddeler satılamaz,
5- ( 18) yaşından küçükler bu maddeleri kullanamazlar.

Perakende av bayilerinin depo kurma zorunluluğu olmamakla birlikte, Perakende Av Bayileri 
ile Piroteknik madde satış izni bulunan işletmeler, patlayıcı maddeleri içleri uygun bir malzemeyle 
ateşe dayanıklı hale getirilmiş, üzerinde etiketi bulunan, çelikten yapılmış özel kasa, sandık ya da 
dolaplar içinde saklamak ve yangın çıkması halinde bu patlayıcı maddelerin derhal uzak ve güvenli bir 
yere kolayca taşıyabilecek şekilde muhafaza edecektir.

Ayrıca birden çok türde patlayıcı maddeleri, aynı sandık içinde ancak türlerine göre ayrı ayrı 
bölümlere yerleştirmek şartıyla diledikleri kadar oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı madde 
bulundurabilir veya satabilirler.

KULLANMA
Madde-6; 1-Oyun ve Eğlence Aracı Olan Patlayıcı Maddelerin Kullanılması; Oyun ve eğlence aracı 
olan patlayıcı maddeleri on sekiz yaş üzerindeki kişiler yetkili yerlerden satın alarak kullanabilir. Bu 
maddelerin kullanımı için (A) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi aranmaz.
2-ŞenIik ve İşaret Fişeklerinin Kullanılması; Şenlik ve işaret fişeklerini kullanma talebinde bulunanlar 
(A) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi sahibi bir kişiyi sorumlu göstererek, en az 5 (Beş) iş günü 
öncesinden müracaat ederek mülki amirliklerden izin alacaklardır. Söz konu izin başvurusunda 
aşağıdaki belgeler bulunacaktır.
İzin İçin İstenen Belgeler:
1- Talep sahibi kullanılacak olan piroteknik maddenin cinsini, miktarını, talep edildiği yer ve zamanı, 
kullanacak olan kişileri ve bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağına dair bilgileri içeren dilekçe,
2- Ateşleme işini yapacak olanların Ateşleyici Yönetmeliğine göre valiliklerce verilmiş ve süresi halen 
geçerli olan A sınıfı belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının fotokopisi,
3- Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin; piroteknik maddeleri, tüzük ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak kullanılacağına ve en geç Saat: 22:00’de sona erdireceğine, bu maddelerin 
kullanılmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde her 
türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair taahhütname (Ateşleyicilerin vermiş olduğu taahhütnamelerde 
yer, zaman ve başka özel bir hüküm belirtilmemişse, bu taahhütnameler ülke genelinde yapacakları 
diğer başvurularda da geçerli sayılabilir.),
4- Kullanılacak olan maddelerin alındığı yerden kullanılacağı yere götürülebilmesi için Tüzüğün 53 
üncü maddesine göre taşıma izin belgesi alınması gerekmekte olup, bu maddelerin naklini talep 
sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi.



5- Nakil görevlilerinin, piroteknik maddeleri Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 
taşıyacağı, bu maddelerin taşınmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı 
hareket edildiğinde sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname (Nakilcilerin vermiş 
olduğu taahhütnamelerde yer, zaman ve başka özel bir hüküm belirtilmemişse, bu taahhütnameler ülke 
genelinde yapacakları işler için geçerli sayılabilir.),
6- Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler 
Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ve fotokopisi (Ateşleme işini şahıs yapacaksa sigorta şahıs 
adına, bir şirket veya gösteri-organizasyon firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına 
düzenlenmelidir. Sigorta poliçesinde yer sınırlaması yoksa, bir adres belirtilmemişse ülke genelinde 
yapılacak işlerde geçerli sayılabilir. Ayrıca, poliçe aslının görülmesi halinde fotokopisi alınacak ve aslı 
iade edilecektir.),
7- Havai fişek gösterisinin yapılacak yerin çevredeki binalara uzaklık mesafesini gösterir kroki, 
Bu belgelerin tamamlanmasından sonra ilgililerin, patlayıcı madde işleri ile iştigal etmesine engel hali 
olmadığının belirlenmesi ve bu maddelerin kullanılacağı yer bakımından sakıncanın bulunmadığının 
anlaşılması halinde Mülki Amirlikçe Onay verilecektir.

Atış Şekli :
1- Gösteride kullanılacak piroteknik maddelerin en fazla 4 inç’e kadar olanına müsaade edilecektir.
2- Piroteknik maddelerin ateşlenmesi işi (A) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi olan bir sorumlu 
tarafından yapılacaktır.
3- Ateşleme işini bizzat yapacak olan kişi reflektörlü ikaz yeleği, korucu gözlük ve başlık giyecektir.
4- Şenlik, işaret fişeği ve havai fişek gösterilerine 20.30-22.00 saatleri arasında müsaade edilecektir.

Atış Yeri:
1- Havai fişek gösterilerinde can ve mal güvenliği açısından güvenlik çemberinin yarıçapı fişeğin 
yükseliş mesafesinin iki katı olacak şekilde çizilecek çerçeve atış yeridir.
2- Havai fişek gösterileri Mülki Amirliklerce izin verilecek yerlerin dışında yapılmayacaktır.
3- Milli Bayramlar ve Kurtuluş günü kutlamaları Vilayet Makamının takdirindedir.
4- Bir havaalanının meydan referans noktası merkez alınarak 18.6 km yarıçaplı alan içinde, “Havai 
Fişeklerin Atışlarının Yasak Olduğu Yerler” başlıklı 6. maddede belirtilen saha dışında kalan bölgede 
havai fişek gösterisi düzenlenecekse; gösteriyi düzenleyecek işletme/ kişi gösterinin yapılacağı tarihten 
en az 10 gün önce izin için usulüne göre düzenlenen başvuru belgeleri ile birlikte Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğünden alınan izinle atılabilecektir.
5- Piroteknik maddelerin kullanılacağı yer veya kullanılacak miktar göz önünde bulundurularak 
tehlikesini en aza indirmek için; Daha fazla yangın tüpü, yangın kovaları ile yeterince su ve kum. 
ambulans, itfaiye bulundurulması, piroteknik maddelerin kullanılacağı alana görevliler haricindekilerin 
girmesini engelleyecek şekilde şerit veya bariyerle tecrit önlemleri alınması, ilk yardım çantası gibi 
emniyet tedbirlerini almak Atış Sorumlusuna aittir.

Havai Fişek Atışlarının Yasak Olduğu Yerler;
1- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 26. Maddesini 
“ğ) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Dini ve milli bayramlar ile yerel milli 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 yere! mülki amirinden izin alınarak yapılabilir”. Hükmü gereğince atış 
yeri çerçevesi içerisinde hassas ve çok hassas yerlerin bulunduğu alanlarda,
2- Bölgemizin Orman bölgesi olması münasebeti ile il merkezinde Karabük Valiliğince, ilçelerde ise 
Kaymakamlıklarca belirlenecek yerler dışında kalan alanlarda,
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3- Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/09/2009 tarih ve 1397 sayılı 
kararı "Karabük İli Safranbolu İlçesi Kentsel sil alanının en önemli unsuru olan korunması gerekli 
kültür varlığı olarak tescilli yapıların tamamına yakınının ahşap malzeme ile yapılmış olması, özellikle 
yaz aylarında bitki örtüsünün yangına elverişli bir ortam oluşturması, havai fişek gösterilerinin de 
yangın riskini artıran bir husus olması, çıkabilecek bir yangında tescilli yapıların yok olmasına neden 
olabileceği, ahşap yapılarda hızla gelişen yangınların ciddi maddi hasara ve hatta can kaybına neden 
olabileceği hususları dikkate alındığında; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 
10. Maddesindeki “Her kimin mülkiyeti veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak ve bunların her türlü 
denetimini yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ve valiliklere yaptırmak Kültür ve 
Turizm Bakanlığına aittir" hükmü uyarınca Safranbolu kentsel sit alanında havai fişek gösterilerinin 
yangın riskini artıran bir etken olduğu hususu dikkate alınarak konunun Karabük Valiliği, Safranbolu 
Kaymakamlığı Safranbolu Belediyesince değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, Karabük il 
sınırları içerisinde bulunan bütün kentsel sit alanlarında da bu hususların dikkate alınması 
uygulamada birlik sağlamak amacı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Yüksek Kurulunca bu 
hususta genel çerçevenin ilke Kararı ile belirlenmesi gerektiğine karar verilmiştir ” kararı gereğince 
kültür ve tabiat varlıklarımızı korumak amacı ile Karabük İli sınırları içerisinde bulunan kentsel sit 
alanı kapsamında bulunan yerlerde;
Havai Fişek Atışı yapılması yasaktır.

CEZAİ MÜEYYİDE 
Madde-7
1 -(18) Yaşından küçük olanlara oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satılması yasaklanmış 
olmakla birlikte, bu maddeleri (18) yaşından küçüklere satanlar hakkında Valiliğimizce 5442 sayılı İl 
İdaresi kanununum 11 ve 66. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 32. maddesi gereğince cezalandırılır.
2- Şenlik ve işaret Fişeklerinin 18 yaşından küçüklere satılması yasaklanmıştır. 18 yaşının altındaki 
kişilere bu maddeleri satanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi kanununum 66. maddesinin vermiş 
olduğu yetkiye dayanılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince cezalandırılır.
3- İlimizde havai fişek gösterileri Mülki Amirliklerce izin verilen yerlerde yapılacaktır. İzin verilen 
yerlerin dışında yapılması durumunda 5442 sayılı İl İdaresi kanununum 66. maddesinin vermiş olduğu 
yetkiye dayanılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince cezai işlem 
uygulanacaktır.

Bu yönergede belirtilen hükümlere uymayanlar zabıtaca derhal men edilecek ve tespit edilen 
uygunsuzluğun konusuna göre;
5237 sayılı TCK 170-174 maddeleri,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu 18, 32. ve 36. maddeleri,
5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11 ve 66. maddeleri,
2872 sayılı Çevre Kanunun 14 ve 20. maddeleri,
PVSK’nın 14. maddesi,
87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 129. maddesi,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 12/02/2016 tarih ve 3232 sayılı görüşü 
doğrultusunda cezai işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK
Madde-8
Bu yönerge yayımlanması-ilanı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde-9
Bu yönerge Karabük Valiliği tarafından yürütülür.



SURE
Geçici Madde-1

Yönergenin yürürlüğe girmesine müteakip, bu hükme aykırı olarak iş yerlerinde halen (5) beş 
kilogramdan fazla piroteknik madde bulunduran işyerlerine gerekli tebligatın yapılmasını, ayrıca bu 
grupların dışında kalan bakkal, pastane, hırdavatçı, kırtasiye, oyuncakçı, seyyar olarak satış yapan 
tablacılar, fuar, pazar ve panayır alanlarında açılan stantlarda oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı 
madde ile şenlik ve işaret fişeklerinin satıldığı tespit edilen iş yerlerinin yönergenin yayımlanmasına 
müteakip (15) onbeş gün içerisinde bu tür maddelerin derhal aldığı yere iade etmeleri veya satışını 
yapmaları, bunların mümkün olmaması halinde ise izin belgeli bir depoya geçici olarak nakletmeleri 
sağlanacak, aksine hareket edenler hakkında gerekli cezai müeyyide uygulanacaktır.

¡İanen tebliğ olunur.

Fuat GÜREL 
Vali

|C^/06/19 Büro Memuru ıM e su t.K IL IÇ ^ ^  
■7ÎT./06/19 Şube Müd. V. :H. Nur. AKPINAİ 
^^c./06/19 Emn.Müd.Yard. :Mustafa ÇANTAI
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