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KASTAMONU ir-' snvrnr,ARr

iqrnisinon qocuKLARA uqucu MADDE ir,n q,trulr
vE qAKMAK GAzrsATr$INrN YASAKLANMASNi
il,i$Kn{ yoxencr

AMAq
Madde 1- Bu ydnergenin amact, Kastamonu

ili

srrurlan igerisinde gocukla'n (l g
bagrmllk yapan, zihinsel
ve bilingsel faaliyetlerini, psiqik dawaruglanru iepigtiren, psikolojik
etki gristeren dogal
sentetik veyakimyasal boya incelticisi gibi maddelet
itr yaprgtrncr olarak kullamlan ve ugucu
madde ihtiva eden tirtinler ile gakmak ve gakmak
g'.azfir'o zararlanndan korunmasr, bu
maddelere gocuklann erigiminin tinlenmesi ve
onlatrn bu maddelerden vzak fufulmasr,
amacryla go cuklara satrgrrun engellenmesidir.
yagrndan laigiik herkes); solumak, koklamak
yoluyla ahpkanhk ve

KAPSAM
Madde 2' Bu ydnerge Kastamonu ilinde solumak koklamak
yoluyla veya bapka bir
gekilde kigilerde ba$rmhhk yapabilen iirtinlerin
kontroliinii saglamak, 6zellikle gocuklann
eriqimini ve kullammrru dnleyerek onlan bu maddelerin
zararh etkilerinden korumak
go
cuklara s afi qrrun yas aklanmasr hususlanru kap samaktadr.

HUKUKI DAYANAKLAR
Madde 3Bu Ycinerge

1- 2709 sayrh Ttirkiye

Cumhuriyeti Anayasasr'mn 41. Maddesi.

2-

5442 sayrrr

3-

5326 sayrh Kabahatler Kanunu, nun 32.Maddesi.

4-

5395 sayrh Qocuk Koruma Kanunu, nun 4. Maddesi

il

idaresi Kanunu,nun

rr/c ve 66.Maddesi.

5- 5898 sayrh Ugucu Maddele nn Zararlanndan insan sa[h[rrun Korunmasrna
Kanun,

Dair

6- 05'08'2010 tarih ve 27663 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan Ugucu Maddelerin
Zar arlarrndan insan S a$h$rrun Korunmasr Hakkmda ycinetmelik.

Hfiktimlerine dayanmakladrr.

GENEL ESASLAR
Madde 4a) Qocuklara solumak ve koklamak yoluyla ahpkanhk ve
baprmllk yapan sentetik,
kimyasal ve boya incelticisi gibi maddeler ile yaprgtrncr
olarak tcultamtan ve ugucu madde
ihtiva eden iiriinler ile gakmak ve gakmak gar:rsatrgr yapianaz.

b) Qocuklara satt$t yaprldrgr tespit edilen yaprgturcr veya boya g6ziicti
olarak
kullanrlan uqucu' kimyevi maddeler ile gakmak
ak gazr iirtinleri gerekli iglemler
iur.*
yaprldrktan sonra kanuni temsilcisine teslim edilir. ".

cEZATHUTUnnLER
Madde 5' 5442 sayrh il idaresi Kanunu'nun I l.maddesi
gere[ince alman bu karara
uymayanlar hakkrnda fiil ayn bir sug teqkil etmedi[i
takdirde siza sayrl Kabahatler
Kanununun 32.maddesi ve diler huktiml;ri gere[i yasal
iglem yaprlacaktrr.

yUnUnr,Ur
Madde 6- Bu karar yaylmr tarihinde yiinirhile girer.

yUnUrun
Madde 7- Bu Kara' Kastamonu

valili[i yiiriitiir.
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Uygun gori.igle,

