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589E Sayılı "Uçııcu L/iadd€l€rin
Zaıarlanııdaıı İnsan Sağlığınııı Korımmasının dair
Kanım Hilkll,nlerinin uygulaıunası kapsammd4 Deııetim Ekiplcrinin marketlcrc yapmış olduğu
deııetimleıdc, uçwu madde içeren ilr{lnlcrin çocııklanıı erişiminin kolıy olacğ şekilde kasa
önlerinde saüşınııı yapıldığ gözleuıleıımiş, kasiyerlere bu şekilde satşınııı yapılamayacağ

bildirilıniş, ancak kurıımsal marketl€rin raf dtlzeıılemelerinin genel merkez tarafindııı

belirleııdiği, kişisel olaralr değşiklik yapamad,ktan söylendiği anlaşılmış olup;
Büsi geçen d§ald,klarııı giderilınesi ve önlemlerin almması için ilgili kanım
kapsamında 09.01.2018 trihinde yapılan "Uçucu lvladdeler
Komisyon Krınıluu
toplantısında; kurıımsal marketlerin ve kitçiik esnaflanıı bağh olduğu Sanıyi ve ficatpt Odası
Başkanlığına ve Esııaf ve Sanatkarlar Odalan Birliğine yazıyazılınası yöntlnde karar alınmıştır.
Bu kararı istiııadeıı 589E Sayılı "[Jçucucu ivladdelerin Zararlanııdaıı İnsaıı Sağlığının
Koruıımasına' dair lftnrm kıpsamında tıaı€ket edilerek gerekli dilzenleıııelerin yapılması
hısusıındı;
Bilgilerinizi ve geıeğini arz ederim.
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Dağıtırı:
Sanıyi Odası Başkanlığını
ficaret Odası Başkanlığına
Esnıf ve Sanatkarlar Odalan Birliği
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09.(n.201E tarihind€ saat 10:00id8 Balıkesir Sağlık Mtldiirtüğii Toplant Salonıında lIalk
§rğl,S Hiaettcri Başlffinı Uzm. Dr. Rcfik BUDAK'ın başkanhğnd4 igızası bıulrınan lurııl üyeloinin

tıalınıvla

goçcklştiriteııtoplantda

karartdr nlınırıışEt.

1- i&ıesi vc Alteylül İtç.elcrinih 1tıpıtacak olan deııstimlcrin daha sık,ııe düzcnli ııapıInası için
araca ihtipç duytılınış ol.ş; söz konıısıı ihtiyacın kaışıtanmas için Persorel ııe Dçstck
Hİznetl€ri Eışkınlığna }ruı }Ezılmasıııa,

2-

5898 Sayü Uçııoııcıı Nfaddelerin Zaıartanndan İnsan Sağtığnn Kotııımasını Dair Kanun
hüt0mleıiıin ııygulannası kapsanında Smayı sit€§inde ııçııc,ı nadde kullanan işErl€rinin
atıklannı uygıın şekildc bertaıaf ctmcsi içia Çeıııe ve Şüiıcilik İl ıvıuaurlugu ile İl Sağlık
Müdilrlüğü trannaan, Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Rirliğı, Sanayı Odası Bışkenlığı, Ticaıet
Odası BaşlQnIığı ve Ktlçük Sanayı Sitesi Kooperatifi yöncticilcine dnhn gpalabeihloccckbir
taıİhte eğtin ııerilınesinc,

3- Yapılacak eğtim sonıasında dcngtim ekiploincc Uçııcııoı Maddclcrin Zararlanndarı İnsan
Sğığnın Kotıınması tlaklgnda Yön€tmetiğin fthci B6tüm lviaddc 5 (ç) be,ndinde ırer aıdıE
tlzcrc "ürUnl€rin atk ııc artklrını €n ııygım şkilde §lennesi; lıu[anıhıası, taşınması vc
depolannasi için 14.032005 tarihti ve 25755 sayılı ıesmi ü?r,tedıe ya;,ınlanaıak yürtlrlüğe
giı€n Tehlikeli Atklann trfunaolü Yöncffieliğine" g6ıE işıerlerinin atklanıın uygım ş€kildc
bertaraf edilip edilnediğinin dcııctlcnmesine,

4- Ugıcıı Maddcler

Denetim Ekiptuinin rıa*cflerc yapmış olduğu d€ıı€fiml€rde,
ı!9ugu madde
içcrcıı rrüntğin çooıklanı ai§iırıinin kolay olacağ şekildc kasa rntefindc satşının ıraprldığ
göd€mt€ıırniş,
kasiyerlere 5E98 sayılı lknun ve Yğnctnclik gereğiıcc bnı şHlde !ıatşmın
yapılamayaca$ bildirilmiş ancak kıırunsal naıtetl€dn raf düzenlemeleriiıin gencl merkez
tarafindan bcliılendiği, kişsel olarak değişiklik yapanadrklarrnı söylmesi üzerine,Icı:ıunsal
narketlein bağlı oldıığp Suayı ve Ticaıçt Odalaına gerelrli düzenl€mdğin ;qılnası için
ırazı yaatmasını,

5-

|9.09.2017 tarihindc ı,apıtan Uçuoı Maddeler İI trfumisyon Kunılu lftıarlaflnın 3. iüadd€si
ger€g, yapılacak dcııetimlere Balıkesir Büyükşehir Belediye ekiplerinin bafuda döıt (4) gün
(2 gilnü lftr€§i TSM ekipleri, 2 günü,Altıeyltll TSM ekiplai ile) kattmasına

6- Bir

sonraki toplantnın hıfayıs ayındayapılmasna

Oy birtiği ile kararırerilmiştir. 09.01201t

Eııııkın cl&ooiL inzılı ırrctinc hrp//c-bclgc.ngtikgov.ts ıftcsindcn 7345c57e2ül-4ıbbl.942f-lbf2-4ffi5cb
Bu bclge 5üt0 sıyılı clcltuik inzı hrDı görc güııcoli demü inzı ile inzılımııtr.
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