
ADIYAMAN VALİLİĞİ  

ADIYAMAN İL SINIRLARI İÇERİSİNDE  

AÇIKTA ATEŞ YAKMANIN YASAKLANMASINA VE BUNA UYMAYANLARA İDARİ  

PARA CEZASI UYGULANMASINA DAİR KARAR  

KARAR TARİHİ :11/12/2019  

KARAR SAYISI : 2019/ 1 

Amaç  

Madde I- İlimiz genelinde kamu güvenliği ve düzenin, halkın huzur ve sükûnunun sağlanması, 

yangın olaylarının ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, halkın can ve malına yönelik meydana 

gelebilecek tehlikelerin engellenmesi amaçlanmaktadır.  

Kapsam  

Madde 2- Bu karar, halkın ortak kullanım alanları ile park ve bahçelerde, okul, hastane veya 

kamu kurumu bahçelerinde, cadde, sokak ve kaldırımlarda, metruk binalarda, özel mülkiyete ait olsa 

bile çevresi tamamen duvar, tel vb. bir malzeme ile kapatılmamış arsa, inşaat ve şantiyelerde ve açık 

alanlarda; her ne suretle olursa olsun ateş yakmak bu karar kapsamındadır.  

Bu karar Adıyaman il sınırları içerisinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerini kapsar.  

Hukuki dayanak 

Madde 3-  

-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (II/C Maddesi İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi 

dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emhiyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk 

yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md) Bunları sağlamak için vali 

gereken karar ve tedbirleri alır,)  

-5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (32, Maddesi) (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 idarî para cezası verilir. (2019 yılı için 

Üçyüzyirmi Türk Lirası '320 Tİ ) Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir, hükümlerine 

dayanmaktadır.  

Ateş yakma  

Madde 4- a) Çocukların oyun alanlarında ve çevresinde, b) 

 Park, bahçe ve meydanlarda,  

c) Okul, hastane, kamu binaları bahçelerinde,  

d) Cadde, sokak ve kaldırımlarda,  

e) Özel mülkiyete ait olsa bile; metruk binalarda, etrafı duvar, tel örgü vb. fiziki tedbirlerle 

belirlenmemiş ve herkesin girip çıkabileceği şekilde açık bırakılmış boş arsa, tarla vb. yerler 

İle bu durumda ki İnşaat veya şantiyelerde ilgisiz kişilerce, ateş yakılması ve her ne amaçla 

Olursa olsun buralarda yakılan ateşten faydalanılması, kullanılması, devam ettirilmesi 

yasaklanmıştır.  



Muafiyet halleri  

Madde 5- (1) Gerekli güvenlik tedbirleri alınmak kaydıyla;  

a) Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenen piknik ve mesire alanlarında,  

b) Sadece iş gereği olmak kaydıyla inşaat ve şantiye alanlarında ve yetkili kişilerce,  

c) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, kendi görev alanlarına giren çalışmaları kapsamında,  

d) Yetkili kurumlardan en az 24 saat öncesinden izin almak kaydıyla; şölen, kutlama, gösteri vb. 

etkinlikler kapsamında, yakılan ateş bu karar kapsamı dışındadır.  

(2) Yanlarında velileri olmak kaydıyla (a) bendi hariç olmak üzere, bu maddede sayılan 

muafiyetler onsekiz yaşından büyükleri kapsamakta olup, kanunlarımızca çocuk kabul edilenler; 

hiçbir kişi, kurum veya teşebbüs tarafından görevlendirilemez, çalıştırılamaz veya aracı kılınamaz.  

İdari yaptırım  

Madde 7- (I) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun II nci maddesi gereğince, bu kararın dördüncü 

maddesinde sayılan davranışları gerçekleştirenler hakkında, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılır.  

(2) Bu kabahat dolayısıyla uygulanacak idari para cezası, tespitte bulunan kolluk görevlisi ya 

da belediye zabıtasınca yerine getirilir.  

Tüzel kişilerin yükümlülüğü  

Madde 8- Bu kararın 4 üncü maddesinde yasaklanan davranışlar tüzel kişilerin faaliyetleri 

çerçevesinde ve ya tüzel kişilerin yararına Olarak işlenmesi halinde tüzel kişiler hakkında da İdari 

yaptırım kararı verilir.  

Yürürlük  

Madde 9- Bu Kararü/12/2019 tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 10- Bu Kararı Adıyaman Valiliği yürütür.  

  

  


