
KARAMAN VALiUGINDEN COCUKLARA UCUCU,
UYU$TURUCU MADDE ILE CAKMAK VE CAKMAK GAZI SATI$ININ

YASAKLANMASl HAKKINDA KARAR

Karar Tarihi &./tf?./20U
KararSayisi :2014/.&£.

Amac

Madde 1- Bu Kararin amaci, Karaman ili simrlari iferisinde <?ocuklann; ah?kanhk ve
bagimhlik yapan, zihinsel ve bilin?sel faaliyetlerini, psisik davram§larim degistiren, psikolojik etki
gosteren dogal, sentetik veya kimyasal, 96ziicu ve yapi?tmci nitelik ta§iyan bali, tiner, derby,
vernik gibi yapistinci veya boya 96ZUCQ olarak kullanilan U9UCU, uyusturucu kimyevi maddeler ile
9akmak ve 9akmak gazinin zararlanndan korunmasi, bu maddelere 9ocuklann erisiminin onlenmesi
ve onlarin bu maddelerden uzak tutulmasi, amaci di?inda sati§inin engellenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Karar, Karaman ili 9ocuklara bali, tiner, derby, vernik gibi U9UCU, uyu?turucu
kimyevi madde ile 9akmak ve 9akmak gazi sati?inin yasaklanmasi hususlanni kapsamaktadir.

Hukuki Dayanak

Madde 3-

Bu Karar;

1- 2709 sayih Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi'mn 41. maddesi,

2- 5442 sayih II idaresi Kanunu'nun 11/C ve 66. maddesi,

3- 5326 sayih Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi,

4- 2559 sayih Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 11. maddesi,

5- 5395 sayih £ocuk Koruma Kanunu'nun 4. maddesi,

6- 5898 sayih U9UCU Maddelerin Zararlanndan Insan Saghginm Korunmasina Dair Kanun.

7- 05.08.2010 tarih ve 27663 sayih Resmi Gazetede yayinlanan U9UCU Maddelerin
Zararlanndan Insan Saghginm Korunmasi Hakkinda Yonetmelik,

Htikiimlerine dayanmaktadir.

Ilde Huzur Ve Giivenligin Saglanmasi
Madde 4- 5442 sayih II idaresi Kanunun 11. maddesinin (A) bendinde "Vali, il simrlari i9inde

bulunan genel ve ozel biitiin kolluk kuvvet ve te§kilatinin amiridir. SU9 islenmesini onlemek, kamu
duzen ve guvenini korumak i9in gereken tedbirleri ahr. Bu maksatla Devletin genel ve ozel kolluk
kuvvetlerini istihdam eder, bu teskilat amir ve memurlari Vali tarafindan verilen emirleri derhal
yerine getirmekle yiikumludur."
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(C) bendinde '11 simrlari i?inde huzur yje| guvenligin, tasarrufa miiteallik emniyetin, kamu
esenhgmin saglanmasi ve onleyici kolluk yetkisi Valinin odev ve gorevlerindedir.

Bunlan saglamak i9in Vali gerekli karar ife tedbirleri ahr. Bu hususta alinan ve ilan olunan
karar ve tedbirlere uymayanlar hakkinda 66. mad^e hiikmii uygulanir."

Hiikumleri yer almistir. !

Emre Aykiri Davranis

Madde 5- 5326 sayih Kabahatler Kanunurjun, "Emre Aykiri Davranis" ba§hkh 32. maddesi,
"(1) Yetkili makamlar tarafindan adli isl^mler nedeni ile ya da kamu guvenligi, kamu diizeni

veya genel saghgin korunmasi amaciyla, hukulja uygun olarak verilen emre aykiri hareket eden
kisiye yuz Turk lirasi idari paracezasi verilir. Bu jezaya, emri veren makam tarafindan karar verilir.

( 2) Bu madde, ancak ilgili kanunda a^ik^a hiikiim bulunan hallerde uygulanabilir. "
Hiikmiinii amirdir.

Genel Esaslar

Madde 6-

1- Cocuklara bali. tiner, derby, vernik faibi yapistinci veya boya 96ziicu olarak kullanilan
t:9akmak gazi satisi yapilamaz.
bali, tiner, derby, vernik gibi yapistinci veya boya

£ivi maddeler ile 9akmak ve 9akmak gazi uriinleri,

U9UCU, uyusturucu kimyevi maddeler ile 9akmak \
2- Cocuklara satisi yapildigi tespit edilen

96ziicu olarak kullanilan U9UCU, uyusturucu kimyi
gerekli islemler yapildiktan sonra velisi, vasisi, karluni temsilcisine teslim edilir

Cezai Hiikiimler

Madde 7- 5442 sayih II Idaresi Kanu^
uymayanlar hakkinda fiil ayn bir su9 teskil etmedi
maddesi ve diger hiikumleri geregi yasal islem yapllacaktir

nun 11. maddesi geregince alinan bu karara
gi takdirde 5326 sayih Kabahatler Kanununun 32.

Yiiriirluk

Madde 8- Bu Kararyayimi tarihinde yiiriir

Yiirutme

Madde 9- Bu Karan Karaman Valiligi yurijtur.

yge girer.

V

Murat KOCA

Vali

"^
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