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Madde 1- Bu karann amacl, Kars il srnrrlan iginde kamu diizeninin sallanmasr, okul
gevrelerinde giddetin dnlenmesi, bu kararla <jzellikle okul girig ve grkrg saatlerinde okulla'n
gevresinde olmast muhtemel, gtiniltti, kavga, tacizvb.olaylann dntine gegilmesi, okullaln gevresinde
toplanan kigilerin kimlik kontrollerinin yaprlarak okul ile iligigi olmayan, bogta gezenkigilerin okul
gevresini mekan tutmalarmtn dntine gegilmesi, bu kigilerden dlrencilerimize gelebilecek her ttirlti
tehdit ve tehlikenin engellenmesi, okul gevresinde uyugturucu ile miicadele yaprlmasr, yasadrgr
faaliyet gcisteren ideolojik ve bdltici.i <irgtitlerin genglerimizi yonlendirmesinin engeibtt-.ii
amaglanmaktadrr.

Kapsam

Madde 2- Bu karar Kars il srnrrlan iginde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve dengi diizeydeki
okullarrn bahgesini ve gevresini kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu karar:

a. 5326 saylt Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi,
b. 5442 sayir il idaresi Kanunu'nun 1l/C ve 66. Maddesi,
c. 2559 sayrh Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 1. Maddesi,
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d. 5395 sayrh Qocuk Koruma Kanunu'nun 4. Maddesi,
e. 22.01.2013 tarih ve "Giivenli Okul-Giivenli Egitim Projesi" konulu Bakanhk

f.

no:4 sayrh

genelge.
14.09.2014 tarih ve

"Okul ve Qevresinde Ahnacak Koruyucu ve Onleyici Tedbirler "konulu
Bakanhk No:24 sayrh genelge.
g. 01.09.2016 tarih ve "Okul Qevresinde Ahnacak Tedbirler" konulu EGM No:2016139 sayir
genelge
h). 2211212016 tarihli "Okullarda Gtvenli Ortamm Sallanmasrna Ydnelik Koruyucu ve
Onleyici Tedbirlerin Artrrrlmasrna iligkin iqbirlili Protokolii".
Htiktimlerine dayanmaktadrr.

Genel Esaslar

Madde4-Bu kapsamda aqalrda belirtilen tedbirler ahnmrgtrr.

a) ilkokul, ortaokul, lise ve dengi dtizeyindeki okullarrn gevresinde, bahgesinde veya okul drg
kaprsr iiniinde, okul ii[rencisi olmayan, okulla iligifi bulunmayan ve iifrenci velisi
olmayan gahrslar okul gevresinde bulundurulmayacaktrr.

b) Olrencilerin, giddet igeren olaylardan, madde baprmhhgr ve difer zanrh ahgkanhklardan,
ruhsal bedensel ve cinsel ydnde etkileyecek miistehcen negriyat ve diler olumsuz unsurlardan,
yasadrgr <irgtitsel ve ideolojik faaliyetlerden korunmasr igin okul ile iligifi olmayan, igsiz
giigsiiz' bogta gezen, durumundan giiphelenilen kiqilerin okul iinii ve gevresini mekan
tutmalan dnlenecektir.
c) Aynca ilkokul, ortaokul, lise ve dengi drizeyindeki okullarrn gevresinde, bahgesinde veya okul

drg kaprsr 6ni.inde, okul d[rencisi olup (sosyal, ktiltiirel ve sportif faaliyetlerde bulunan
olrenciler harig) mazereti olmakszrn ders saatinin drgrnda iifrenci ve gahrslarm
bulunmasm a izin verilmeyecektir.

d) 6136 Sayrh Kanun kapsamr drgrnda kalan her tiirlii

kesici, delici bereleyici aletler ve
brgaklarrn; Okul Onlerinde, okul bahgesi ve gevresinde kigilerin tizerlerinde tagrmasr
veya yanlarrnda bulundurmaslna izin verilmeyecektir.

e)

Seyyar sattctlartn okul gevresinde grda ve benzeri tiriinlerin satrgrnr yapmalan engellenecektir.

CEZAiIIUTUUINN
Madde 5- 4. maddenin (a), (b), (c), (d) ve (e) bendinde ahnan kararlara uymayanlar hakkrnda, 5442
sayrlr il idare Kanunu'nun 66. Maddesi, 5326 sayrh Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi ve di[er
htiki.imleri geregi yasal iglem yaprlacaktrr.

vUntiru,tir
Madde 6- Bu karar yayrmr tarihinde ytiriirliile girer.
Madde 7-Bu karar epitim ve olretim ddnemlerini kapsar.

vUnUrun
Madde 8-Bu karan Kars Valili{i ytirtiti.ir.
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Emniyet

Miidiirtiigi

Sayr : 98696860-18439-2018
Konu: Okulla itigigi Olmayrp Okul Qevresinde
Toplanan $ahrslarrn, Okul Qevresinden
Uzaklagtrrrlmasr Ve Bu Karara Uymayanlara
idari Para Cezasr Uygulanmasrna Dair Karar

... t02t20r8

VALiLiK MAKAMINA
itgi:

1a;

Emniyet Genel Mtidiirlilltintin "Okul Qevresinde Ahnacak Tedbirler" konulu 2016139
sayrh genelgesi.

Valilik Makamtntn Kars il stnrrlan iginde kamu dtzeninin saglanmasr, okul gevrelerinde
giddetin dnlenmesi, bu kararla cizellikle okul girig ve grkrg saatlerinde okullarrn gevresinde olmasr
muhtemel, gtirtiltii, kavga, taciz,rahatsrz etme v.b. olaylann ontine gegilmesi, okullann gevresinde
toplanan kigilerin kimlik kontrollerinin yaprlarak okul ile iligigi olmayan, bogta gezenkiqilerin okul
gevresini mek6n tutmalartrun dniine gegilmesi, bu kigilerden dprencilerimize gelebilecek her ttirlti
tehdit ve tehlikenin engellenmesi, okul gevresinde uyuqturucu ile mi.icadele yaprlmasr, yasadrgr
faaliyet g<isteren ideolojik ve bcihicti cirgtitlerin genglerimizi ydnlendirmesinin engellenmesi amacryla
hazrlanan "Okulla itiEigi Olmayrp Okul Qevresinde Toplanan $ahrslarrn, Okul Qevresinden
Uzaklaqtrnlmasr ve Bu Karara Uymayanlara idari Para Cezasr Uygulanmaslna Dair Karar"
ilgi (a) sayrh genelge do!rultusunda dtizenlenmigtir.
Dtizenlenmenin Makamrnrzca uygun gciriilmesi halinde onaylanarak Valilik Emirleri olarak
basrn yolu ile kamuoyuna ilan edilmesi hususunu

Tensiplerine arz ederim.
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EKLER:
Ek-l Karar (2 Sayfa)
Ek-2 EGM'nin 2016139 sayrh genelgesi(3 sayfa)

Adres :Hafrzpaga Mah. Cumhuriyet Cad.

Aynnfih Bilgi igin irtibat: A.TA$OGLU

Tel:0474212 68 3l

Elektronik www. karscocuk@egm. gov.tr.
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