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AMAÇ

Madde 1 - Bu kararla Bilecik il sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, okul 
çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması 
muhtemel gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan 
kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan kişilerin okul çevresini mekan 
tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit ve 
tehlikenin engellenmesi, öğrencileri madde kullanımına başlatabilecek veya kullanmaya 
özendirecek her türlü ortamın oluşmasının önlenmesi, yasa dışı faaliyet gösteren ideolojik ve 
bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının engellenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Madde 2 - Bilecik il sınırları içerisinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi 
okulların önlerinde ve çevresinde, okulla bağı olmayan şahısların veya grupların hal ve 
hareketleriyle öğrencileri rahatsız ederek eğitim ve öğretimin huzur ve sükûnet içinde 
yapılmasına engel olmalarının önlenmesi için yapılan idari düzenlemeye uymayanlara 
uygulanacak idari tedbir ve cezaları kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3 -
1) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 66. maddeleri,
2) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
3) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
4) Emniyet Genel Müdürlüğünün “Okul Çevresinde Alınacak Tedbirler” konulu 

01.09.2016 tarih ve 39 Nolu Genelgesi hükümlerine dayanmaktadır.

GENEL ESASLAR

Madde 4 - Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir.
1) Öğrencilerin, şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı 

alışkanlıklardan, ruhsal, bedensel ve cinsel yönde etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer 
olumsuz unsurlardan, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması amacıyla 
okulların çevresinde, bahçesinde, müştemilatında veya okul dış kapısı önünde mazereti 
olmaksızın öğrenci veya şahısların bulunmasına izin verilmeyecektir.

2) Eğitim öğretim kumrularının tehlikenin makul görülebileceği yakın çevresinde, 
eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan, kurumun sükun ve huzuruna, güven ve 
esenliğine, hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olabilecek nitelikteki şahısların 
bulunmasının, alkol alma, müzik dinleme ve benzeri gibi sebeplerle toplanm alarının, çevreyi 
rahatsız etme ve zarar vermelerinin engellenmesi sağlanacaktır.
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3) Durumundan şüphelenilen şahısların okul çevresinde bulunması, okul icfarecileri, 
öğrenciler ve velileri rahatsız edici tavır ve davranışlar sergilemesi engellenerek, okul binasının 
içinde, bahçesinde, çevresinde, müştemilatında ve dış kapısı önünde okul öğrencisi olmayan, 
okulla ilişiği bulunmayan ve öğrenci velisi olmayanların bulunmasına izin verilmeyecektir.

4) Eğitim ve öğretimin sağlıklı yapılmasını dolaylıda olsa engelleyen şahısların, 
toplulukların ve satıcıların eğitim ve öğretimin devam ettiği günlerde ve saatlerde okul 
çevresinde beklemesi, gezinmesi ve bulunması önlenecektir.

5) Okul ile ilişiği olmayan, işşiz-güçsüz, boşta gezen, durumundan şüphelenilen ve 
eğitim öğretim ile öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği bakımından okul çevresinde bulunması 
tehlike teşkil eden kişilerin okul çevresine mesken tutmaları engellenerek uzaklaştırılmaları 
sağlanacaktır.

6) Okul idarecileri, görevli öğretmenler veya kolluk kuvvetlerince yapılacak açık ve 
anlaşılır ikazlara rağmen okul çevresinde bulunan, uzaklaştırılmasına rağmen tekrar gelen, ne 
iş yaptığı belli olmayan, icapsız ve durumundan şüphelenilen şahısların bu alandan 
uzaklaştırılmaları amacıyla kolluk kuvvetlerince uygun görülecek önleyici güvenlik tedbirleri 
alınacaktır.

7) Seyyar satıcıların, dilencilerin vb. şahısların okul sınırları içerisi, çevresi, yakını ve 
güzergahta bulunmalarının Belediyemiz zabıta görevlilerince engellenmesi için denetimi, takibi 
ve gereği yapılacaktır.

8) Uyuşturucu, uyarıcı, yaralayıcı, kesici, delici, doğrudan ya da dolaylı olarak insan 
hayatına tesir etmekle birlikte her türlü yiyecek- içecek ve gıda maddesinin de satışına ve 
alımına katiyetle engel olunacak ve teşebbüsü halinde ilgili mevzuat hükümleri tatbik 
edilecektir.

9) Okullarda ve çevresinde muhtemel risk grupları ve çeteleşme oluşumlarına yönelik 
tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

10) Tedbirlerin tamamı hafta sonları, resmi tatil ve bayram günlerinde yapılacak olan 
tüm etkinlik, program, kutlama, sınavlar vb. için de geçerlidir.

11) Öğrencilerin sosyal etkinlik, spor müsabakaları, konser, tiyatro, şölen, şenlik, 
piknik, tören, kutlama vb. durumlarda toplu olarak bulundukları mahallerde aynı tedbirler 
uygulanır.

CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 5 - 5442 sayılı İl İdare Kanunumun 11. maddesi gereğince alman bu karara 
uymayanlar hakkında; eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde, aynı Kanunu'nun 66. 
maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunumun 32. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince idari para 
cezası uygulanır.
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YÜRÜRLÜK

Madde 6 - Bu Karar Valilik Makamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME

Madde 7 - Bu kararı Bilecik Valiliği yürütür. Valilik Makamına karşı tüm kurumlar 
görev ve sorumluluklarını bizzat diğer kumrularla koordineli olarak işbirliği içerisinde yerine 
getirmekle yetkili ve sorumludur.
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