T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ

O K ULLA İLİŞİĞİ OLM AYIP OK UL ÇEVRESİNDE TOPLANAN ŞA H ISLA R IN , OKUL
Ç EVR ESİND EN UZAK LAŞTIR ILM ASI VE BU KARARA UYM AYANLARA İDARİ PARA
CEZASI U YG ULANM ASINA DAİR KARAR

K arar Tarihi: 18/09/2015
Karar Sayısı:2015/1

AM AÇ:
M adde 1-Bu Kararın amacı, Kütahya İli sınırları içinde Kam u düzeninin sağlanm ası, okul
çevrelerinde şiddetin önlenm esi, bu Kararla özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde okulların
çevresinde olm ası m uhtem el gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların
çevresinde toplanan kişilerin kim lik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olm ayan işsiz güçsüz,
boşta gezen kişilerin okul çevresini mekan tutm alarının önüne geçilmesi, bu kişilerden
öğrencilerim ize gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenm esi, uyuşturucu satıcılarının asıl
hedefinin gençlerim iz olduğu husus dikkate alınarak okul çevresinde uyuşturucu ile mücadele
yapılm ası, yasa dışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerim izi kandırm alarının
engellenm esi amaçlanmaktadır.
KAPSAM
M adde 2-Bu Karar, K ütahya İl sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve dengi
düzeyindeki okulların bahçesini ve çevresini kapsar.
HUKİKİ DAYANAK
M adde 3- Bu Karar:
1- 5442 Sayılı İl İdaresi K anunu'nun 11/C ve 66. M addesi,
2-5326 sayılı K abahatler Kanunu'nun 32. Maddesi,
3-2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 11. Maddesi,
4-5395 sayılı Çocuk K orum a Kanunu'nun 4. Maddesi,
5-26/09/2007 tarih ve “Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanm ası” konulu Bakanlık No:88
sayılı Genelge
6-22/01/2013 tarih ve “Güvenli Okul-Güvenli Eğitim Projesi” konulu Bakanlık No:4 sayılı Genelge
hüküm lerine dayanmaktadır.
GEN EL ESA SLA R
M adde 4 -Bu kapsam da aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştuır.
a)İlkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okulların çevresinde, bahçesinde veya okul dış kapısı
önünde okul öğrencisi olm ayan, okulla ilişiği bulunm ayan ve öğrenci velisi olm ayan şahışlar okul
çevresinde bulundurulm ayacaktır.

b)Ö ğrencilerin, şiddet içeren olaylardan madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal,
bedensel ve cinsel yönden etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer olum suz unsurlardan, yasa dışı
örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için okul ile ilişiği olm ayan, işsiz güçsüz, boşta
gezen, durum undan şüphelenilen kişilerin okul önü ve çevresini m ekan tutm aları önlenecektir.
c)Ayrıca ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okulların çevresinde, bahçesinde veya okul dış
kapısı önünde, okul öğrencisi olup (sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunan öğrenciler hariç)
mazereti olm aksızın ders saati dışında öğrenci ve şahısların bulunm asına izin verilmeyecektir.
CEZAİ H Ü K Ü M LER
M adde 54. M addenin (a) ve (b) bendinde alınan kararlara uym ayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi
K anunu'nun 66.maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ve diğer hükümleri gereği
yasal işlem yapılacaktır.
Y Ü R Ü R LÜ K
M adde 6 - Bu K arar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M adde 7- Bu K arar eğitim ve öğretim dönem lerini kapsar.
Yürütm e
M adde 8- Bu Kararı K ütahya Valiliği yürütür.

