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OKULLA ilişiGi OLMAYıP OKUL ÇEVRESiNDE TOPLANAN ŞAHısLARıN, OKUL
ÇEVRESiNDEN UZAKLAŞTıRıLMASı VE BU KARARA UYMAYANLARA iDARi PARA CEZASı

UYGULANMASINA DAiR KARAR

Karar Tarihi : 30/11/2015
Karar Sayısı : 2015/01

Amaç

Madde 1 - Bu ~ararın amacı, Foça ilçe sınırları içinde kam u düzeninin sağlanm ası, okul
çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde okulların

!

çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi,
okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile j'işiöı
olmayan, işsiz güçsüz, boşta gezen kişilerin okul çevresini mekan tutmalarının Öi,Lllıc

geçilmesi, bu; kişilerden öğretmen ve öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdıt ve, . .~

tehlikenin engell1enmesi, uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz olduğu hususu
dikkate alınarak okul çevresinde uyuşturucu ile mücadele yapılması, yasadışı faaliyet
gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmaları gibi muhtemel
olumsuzlukların .engellenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Madde 2 - Bu karar, Foça ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve dengi
düzeydeki okulların bahçesini ve çevresini kapsar.

Hukuki Dayanak,

Madde 3 - Bu karar;
1-5442 sayılı iller idaresi Kanunu'nun 32/B ve 66.Maddesi,
2-5326 sayılı Kc!ı.bahatler Kanunu'nun 32. Maddesi,
3-2559 sayılı Pç,lis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 11.Maddesi,
4-5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 4.Maddesi,
5-içişleri Bakanlığı'nın 26.09.2007 tarih ve "Okullarda Güvenli Egitim Ortamların
Sağlanması" konulu 2007/88 sayılı genelgesi,
6-içişleri Baka~lığl'nın 22.01.2013 tarih ve "Güvenli Okul - Güvenli Eğitim Projesi"
konulu 2013/4 sayılı genelgesi,
7-içişleri Bakanlığı'nın 10.02.2015 tarih ve "Güvenli Okul" konulu 2015-6 sayılı
genelgesi, hükümlerine dayanmaktadır.
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Genel Esaslar

Madde 4 - Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır

a) ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeydeki okulların çevresinde, bahçesinde veya
okul dış kapısı önünde, okul öğrencisi olmayan, okuıla ilişiği bulunmayan ve
öğrenci velisi olamayan şahıslar okul çevresinde bulundurulmayacaktır.

b) Öğrencilerin, şiddet içeren olaylardan, madde bağımliğı ve diğer zararlı
alışkanlıklarından, ruhsal bedensel ve cinsel yönde etkileyecek m üstehcen neşriyat
,ve diğeri olumsuz unsurlardan, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden
korunması için, okul ile ilişiği olmayan, işsiz güçsüz, boşta gezen, dururnun.ı..
şüphelenilen kişilerin okul önü ve çevresini mekan tutmaları önlenecektlr.

c) Ayrıca Ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeydeki okulların çevresinde, bahçesinde
ve okul' ~ış kapısı önünde, okul Öğrencisi olup (sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerde bulunan Öğrenciler hariç) mazereti olmaksızın ders saatinin dışında
Öğrenci ve şahısların bulunmasına izin verilmeyecektir.

Cezai Hükümler'

Madde 5 - 4.maddenin (a) ve (b) bendinde alınan kararlara uymayanlar hakkında, 5442
sayılı iı idare Kanunu'nun 66.maddesi, 5226 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi
ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.

Yürürlük

Madde 6 - Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütm e

Madde 7- Bu kararı Foça Kaymakamlığı yürütür.


