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AMAq

Madde l- Bu kararlaKars il Srnrrlarl igerisinde gocuklann ve genqlerin solumak ve koklamak

yoluyla algkanlk ve bagrmhhk yapan, zihinsel ve bilinqsel faaliyetlerini, davrantqlannt

degigtiren, psikolojik etki gcisteren do[al, sentetik veya kimyasal krrtasiye malzemesi, boya

incetticisi gibi maddeler ile yaplstrncl olarak kullanrlan ve ugucu madde ihtiva eden tiriinler ve

gakmak, gakmak gaztnrn 
- 

zatarlanndan korunmast, bu maddelere gocuklann eriqiminin

onlenrnesi ve bu maddelerden uzak tutulmasr ile ilgili olarak gocuklara sattqtntn engellemesi

amaglanmaktadrr. I I

KAPSAM

Madde 2- Bukarar, Kars il Srrurlan igerisinde 18 yaqrndan kiigiiklere koklamak yoluyla veya

bagka gekilde ba[rmhhk yapabilen tiriinler ile kimyasal gaz thtiva eden gakmak, qakmak gazr

satrgr ve yeniden doldurulmasrrun yasaklanmastntn kontroltinii sa[lamak, ozellikle gocuklailn

erigimini ve kullanrmrnr cineyerek onlan bu maddelerinzararhetkilerinden korumak hususlannt

kapsarnaktadrr.

HUKUKI DAYANAK

Madde 3-
I) 5442 Sayrl il idaresi Kanununun l1lc ve 66. Maddeleri,

2) 5326 Sayrh Kabahatler Kanununun 32' Maddesi'

lj zsSO Sayrl Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun I 1' Maddesi,

+) SlgS Sayrh Qocuk Koruma Kanununun 4' Maddesi'

5) 5898 Sayrl ugucu Maddelerin Zaratlarndan insan Sa!1lrnrn Korunmastna dair kanun'

6) 05.0s.2010 tarih ve 27663 Sayrh Resmi Gazetede Yayrnlanan "lJgucu Maddelerin

Zararlanndan insan Sa[1[rnrn Korunmast Hakkrnda Y<jnetmelik" htikiimlerine

dayanmaktadrr.

TAN]MLAR

Madde 4-Bu kararauL.q"n;
a)Ba[rmhhk: Bir rururaal"i" belirgin bir etkiyi elde etmek igin ahnmasr siirecinde ortaya grkan

bedensel, ruhsal ya dasosyal sorunlara ralmen madde altmtntn devam etmesi, brrakma istepine

rapmen brrakrlamamasl, aynr etkiyi etae edeuitmek igin giderek madde miktarrnrn arttnlmast

ve maddeyi alma iste[inin durdurulamamasl durumunu'

b) Qocuk: Daha erken yaqta ergin olsa bile 18 yagrnr doldurmamrg kigiyi,

.y ig V..i, Bu karar t apru,,'tnau yer alan tirtinlerin sattqtnm yaprldr[r yerleri'

d) Qakmak Gazr(Bii tan Gazt): Solumak, koklama suretiyle Kigilerde bafirmlrlrk yapabilen

ugucumadde ihtiva eden tirtinleri ifade eder'



ilnn HLrzuR vp cr-tvlilllGiw saclaiwtast

Madde 5- 5442 Sa-vrlr il idaresi Kanununun 1 l. Maddesirtin A bendinde " Vali. Il Srnrrlarr

iginde Bulunan Genel Ve Ozel Biittin Kolluk Kuvvet Ve Tegkilatrnrn Anriridir'. Sug

iglenntesini Onlenrel<, Kanru Diizen Ve Giiveninin Korunrak igin Gerelien Tedbirleri Ahr.
Bu Maksatla Devletin Genel Ve Ozel Kolluk Kuvvetlerini istihdanr Eder'. Bu Tegkilat Amir Ve

Memurlan Vali Tarafindan Verilen Emirleri Derhal Yerine Getirnrekle Ytiktirnltidtir."
(c) Benclinde " il Srnrrlart iginde huzur ve giivenlifin, Kigi dokunulmazll[Intn tasarrufa

mtiteallik emniyetin, kamu esenlifiinin sallanrnasr ve iinleyici kolluk yetkisi valinin iidev

ve gii revlerin den dir. "
"Blrnlan saplarnak igin Vali gerek karar ve tedbirleri alrr. Bu hususta alnan ve ilan olttnatr

karar ve tedbirlere uymayanlar hakkrnda 66. Madde Htikmti ttygulantr."
Hrikrimleri yer almrgtrr.

GENEL ESASLAR

Madde 6- Bu kapsamda agagrda belirtilen tedbirlerin uygulanmasrna karar verilmigtir.
1) l8 yagrndan krigUklere koklamak yoluyla veya bagka gekilde bagrmhlrk yapabilen

iirr,inler ile kirnyasal gazihtiva eden gakmak, gakmak gazr(britan gazt), sentetik kimyasal

gciziicri ve yaprgtrr,., nlt.lik taqlyan, bally,derby, uhu,;tiner, vernik vb. yaprgtrncl veya

boya scikricli olarak kullanrlan ugucu, uyu$turucu kimyevi maddelerin sattgt ve dolumu
yapilamaz.

2) Qocuklara satr{r yaprldrlr tespit edilen kimyisal gaz ihtiva eden gakmak, gakmak

gazr(bitan gazr), sentetik kirnyasal gcizricri ve yapr$trncr nitelik tagryan, bally, derby,

uhu, tiner. vernik vb. yaprgtrncl veya boya scikticti olarak kullanrlan ugllclt, uyll$tLlrucu

kimyevi maddeler, gerekli iglemler yaprldrktan sonra gocu[un velisi-vasisi, kanuni

ternsilcisine teslim edilir.

CEZA| TTUXUUIEN

Madde '7- 5442 Sayrh il idare Kanununun I l. Maddesi gere[ince ahnan bu karara uymayanlar

hakkrnda; Eylemleri bagka bir sug tegkil etmedili takdirde, aynr kanununun 66. Maddesi ve

5326 sayth Kabahatler Kanununun32.Maddesi gerelince iglem yaprlrr.

vUnUnlUx

Madde 8-Bu karar Valilik makamr tarafindan onaylandrfir tarihte yilnirhifie girer.

vUnUrntB
Madde 9-Bu karan Kars Valilifi ytirtittir.
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