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Balıkesir İl Emniyet Müdiirlüğü'nllnl4.12.2ol7 tarih ve20l7tl294 sayılı yazısı.

Balıkesir İl Emniyet Müdilrlüğühün ilgi tarih ve sayılı yazısı ekinde alınan
Valilik Onayı ile Balıkesir İli sınırları içerisindeki çocukların; insan
sağlığına zaıarlı, koklanması durumunda bağımlılık yapan hatta ölitmle sonuçlanan,
sağlık problemlerine sebebiyet veren çakmak gazının zararlanndan korunması, bu
maddelere çocuklann erişiminin önlenmesi ve bu maddelerden uzak tutulması, amacı
dışında satışınuı engellenmesi için "llll22;0l7 arih ve 20l7D sayılı Çocuklara Çal«ııak
C-ıazı Satışının Yasaklanması Hakkında Karar" alınmı$ır.
Baiıse konu kararın kurum/kuruluşunııza bağlı tllm iş ve iş yerlerine ivedilikle
bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hususunda;
Gereğini ve bilgilerinizi an ederim.
11.12.2017 tarihll

e-imzalıdır.
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EKLER:
l- Valilik Makamı Onayı
2- Valilik Karan 2 Sayfa
Dağıtım:
Balıkesir Esnaf Ve Sanatkarlan Odalan Birliği
Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı
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İçişteri Bakanlığı Enıniyet Gencl Müdürtüğüniln

\snznlfl_tarih

ve 353 sayü yaası.

İlgi sayılı yazı doğrulfusunda çocııklann çal«nak gazıfln zararlanndan kortınması,

bu
maddelere çocııklann erişiminin önleıımesi, onlanrı bu maddelerden ıızak tunılması ve amacı dışında
satşırun engellenııesini amaçlayaıı Valilik Karan alınarak, karar ekte sımulmuştıır.
Düzcnleınenin yilrilrlÇe konıılnasuu olurlannıza arz ederim.
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l.Smıf Emniyet Müdürü

Uygun Görüşle Aız ederim.
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2- Valilik Kararı
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BALIKEsin vgiı,iĞiı*opx çocUKLARA çAKIVıAK G Azl §ATIşININ
YASAKLANMASI HAKKINDA KARAR
Karar Tırihi: /J/l 2l2oL7
I(a ra r Sayısıı20l7 l.!-

Amaç

l-

Bu l&rarııı aınacı, Bal*esir ili sınulan içerisindeki çocuklann; insan
sağlığına zaraıLı, koklanması dı:rıımıırıda bağmlıl* yapan hatta tlltmle sonuçlanan, sağlık
problemlerine sebebiyet veren çakmak gazının zararlanndan korunması, bu maddelere
Madde

çoctıkların erişiminin önlenmesi ve bu maddelerden ıızak hıtulması, aımacı dışında satışının
engellenmesidir.

I(ıpsam
Madde 2- Bu Karaı, Balıkesir iü çocııklara çakmak gazl satışınrıı yasaklanırıası

hususlannı kapsamalııtadu.

Hukuki Dayanak
Madde3Bu Karar;

l-

2709 sayılı Titrkiye Cıımhuriyeti Anayasası'nın

Z- s4/tzsayü İl İaaresl l(anrınu'nı.ın l|lC

4l. maddesi,

ve 66. maddesi,

3- 5326 sayılı IftbüatlerKanıınu'nun 32. maddesi,
4- 2559 sayılı Polis Yaafe ve Salahiyet Kanrınu'nı:n

ll.

maddesi,

5- 5395 sayıh Çocıık Korıırıa Karııınu'nıın 4. maddesi,
Hükitmlerine dayanmaktadu.
İde Eıızur Ve Güvenliğin Sığlınmısı

Madde 4- 54y';2 sayü İl İaaresl.Kanunıın 11. maddesinin (A) bendinde'"Vali, il
sınırlan içinde bulıınan genel ve özel bütttn kollıık kuwet ve teşkilatnın amiridir. Suç
işlerımesini önlemek, kamu diizen ve güvenini korıımak için gereken tedbirleri alu. Bu
maksatla Devletin genel ve özel kollıık l«ıwetlerini istihdam eder, bu teşkilat arıir ve
memıırlan Vali tarafindan verilen emirleri derhal yerine gairmekle yükümlüdilr."
(C) bendinde "İl sınırları içinde hııaır ve güvenliğin, tasamıfa miiteallik emniyetin,
kamu esenliğinin sağlanırıası ve önleyici kollıık yetkisi Valinin ödev ve görevlerindedir.
Bunlan sağamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alu. Bu hıısusta alınan ve ilan
olıırıan lçaıar ve tedbirlere uymapnlar hakkında 66. madde hükmü uygulanıı."
Hüktimleri yer almışhr.
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Emre Ayliun Davrınış

Madde S- 5326 sayılı Kabüader Kanununun, "Emre Aykın Dawanış" başlıklı

32.

maddesi,
*

( 1 ) Yetkili makamlar tarafindarı adli işlemler nedeni ile ya da kamu güvenliği, kamu
dilzeni veya genel sağlığın korurıması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykın
hareket eden kişiye ytlz Tilrk lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya, ernri veren makam
tarafindan karar verilir.
(2 )

Bu madde, ancak ilgili kanıında aç*ça hrıküm bulıınarı hallerde uygulanabilir.

"

Hükmünü amirdir.
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Genel Esaslır
Madde 5-

12-

Çocı*laıaçakmak aazı satışı yapılamaz.
Çocııklara satşı yapıldığ tespit edilen çakmak gazı iirünleri, gerekli işlemler
yapıldıktan sonra velisi, va§isi, kanuni temsilcisine teslim edilir.

cezai Hükiimler

Mıdde 7-

544;2 sayılı İl İdaresi Kanıınu'nun 1l. maddesi geıeğince alınan bu karara
uymayanlar hakkında fiil ayn bir sııç teşkil etnediği takdirde 5326 *yıIı Kabahatler
Karıununıın 32. madde§i ve diğer hüffmleri gereği yasal §lem yapılacaktır.

yüriirlük

_
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Madde 81- Bu karar yayınlandığ tarihte yilrihlüğe girer. Bu l€ıarın yayınlandı$ taıihten
itibaren Valilik Makaıııının lUO8r2ü4 taıih ve 2014fi2 sayılı karan flrilrlükteıı
kalkaı.

Yürütme
Mıdde 9- Bu Kararı BalıkesirValiüği yiirütrr.
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