
Aff onkarahisar Valili[inden :

Kamu Esenlilinin Sa$anmasr, Sokalrn Tehlikelerine Maruz Kalan Qocuklann Korunmasr ve

E[itim-Ofretimin Sa$rkh Devamr ite itgiti Karar

Karar No :2017/02

Amag

Madde 1- Afuonkarahisar ili ve ilgelerinde sokakta yagamak, gahgtrnlmak ve dilenmek

zorunda brrakrlan gocuklann beden, ruh ve ahlaki geliqimlerini, gtivenli ve huzurlu bir ortamda

yagamalanm sa[layarak gerekli epitimi aldrnp, topluma faydah bir birey haline getirmek. Aynca
gocuklan, alkollti igki, ugucu ve uyugturucu maddeleri kullanma ahqkanh$rndan, fi.rhuq, cinsel tacize

u$ama, lurszhk, yaralama, dldiirme vb. sokakta olabilecek muhtemel sug ve tehlikelerden uzak

tutmak; okullardaki e$itim-dlretimin dtizenli olarak devamrru sa$layarak, okullann gewesinde

olmasr muhtemel giiriiltti kavga, taciz vb. olaylarrn <intine gegilmesi, okullann gevresinde toplanan

kiqilerin kimlik kontrollerinin yaprlarak okul ile iligi[i olmayan igsiz giigsiiz, boqta gezen kigilerin

okul gewesini mekan tutmalanmn Oniine gegilmesi, bu kigilerden d$rencilerimize gelebilecek her

ttirlti tehdit ve tehlikelerin engellenmesi, akran zorbahlrmn dnlenmesi, okul gevresinde kontrollerin

srk srk yaprlarak genglerimizi hedef alan uyugturucu sattcilartmn okul gewesine sokulmalanntn

engellenmesi, yasa drgr faaliyet gristeren ideolojik ve b<iliicii drgiitlerin genglerimizi kandrrmalanrun

engellenmesi ve d'lrenci ve elitim ortamlanrun huzur ve siikununu temin etmek,

Kapsam

Madde 2- Bu karar Afyonkarahisar il srmrlan igerisinde l8 yaqrndan kiigiiklere tiittin ve ttitiin

mamulleri ile alkollii igeceklerin, ugucu, gdziicii ve yaprgtrncr nitelikli sentetik maddelerin satrgtru

yapmak isteyen veya gocuklan fuhug, cinsel istismar, hrrszltk, yaralama, dldiirme vb. olaylarda

kullanan, dilendiren, gahgtrnlanlarla, bunlardan mal veya hizmet alan veya satan, 6$enci ve eSitim

ortamlanmn esenlilini tehdit eden gergekltwel kigileri kapsar.

Dayanak

Madde3-Bukarar;

a) Anayasamn 58. Maddesi,

b) 5442 Sayrh il idaresi Kanunu' nun ll/c maddesi,

c) 4207 sayrh Ttittin MamullerintnZararlarrmn Onlenmesine Dair Kanun,

d)5395 sayrh Qocuk Koruma Kanunu,

e) TCK 194. Madde " Sa[hk igin Tehlikeli Madde Temini "o

f) 5326 Sayrh Kabahatler Kanununun 32. Maddesi,

g) Baqbakanhlrn 2005/5 Sayrh Genelgesi,

h) Bagbakanl$n 20061 17 Sayrh Genelgesi,



r) igigleri Bakanhpr' nn2310812017 tarih ve2017l23 Sayrh Genelgesi,

i) igigleri ve Milli E[itim Bakanhklan arasrnda imzalanan 22.12.2016 tarihli Okullarda

Gtivenli Ortamrn Sa[lanmasrna Yrinelik Koruyucu ve Onleyici Tedbirlerin Artmlmastna iligkin

igbirli[i Protokolii;

Hiikiimlerine dayamlarak hazrrlanmtqtrr.

Genel Esaslar

Madde 4-

a) Sokak, cadde meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve ktiltiirel mekanlar, ibadethane ve

miigtemilafi, ter edilmig yaprlar, ingaatlar, bankalann ATM'leri, ktiprti altlan gibi yerler

bannmak amacryla kullamlmayacak ve kullandrnlmayacaktrr.

b) 18 yaqrn altrndaki gocuklar otobtis, tren gibi toplu tagrma araglannda, mezarltklarda nikah

salonlannda, cadde-sokaklarda, akan trafik iginde, bar , diskotek, sauna vb. umuma agrk

istirahat ve ellence yerlerinde gahqtrnlmayacaktr.

ilk6gretim gagrndaki gocuklar yukarda belirtilen yerlerde gahqtrrrlmak yerine okula devamlan

sallanacaktrr.
c) Her ne suretle oltrsa olsun l8 yaErndan kiigiiklere; ugucu madde olarak tammlanan (bally,

tiner gibi) yaprqtrncr veya boya gdziicii olarak kullamlan kimyevi uyuqturucu ve psikotrop

maddeler ile her nevi tiitiin-ttitiin mamulleri ve alkollti igeceklerin sattgr ve kullandrnlmasr

yasaktr.
d) 18 yaqrndan ktgiiklerin sattrklan mal ve hizmetler (kalrt mendil, gigek, su, tartrcrhk,

ayakkabr boyacrhpr, arag camt silme v.b.) satrn almmayacaktu.

e) Okul, dershane, etiit merkez| ytxt gibi elitim-d[retim mekanlanyla ilgisi olmayan

gahrslann, bu yerler etrafinda bekleme yaparak, e[itim ve 6[retimi dolrudar/dolaylt

etkileyerek ve bdylece, dgenci veya idareyi rahatsrz edecek hal ve hareketlerin dniine

gegilmesi, elitim-tilretimin huzur ve siikun iginde devamrmn sallanmasr yoluyla:

muhtemel risk gruplan ve getelegmenin dntine gegilecektir.

0 Oyun ve ellence amaclna ydnelik olan internet kafe ve oyun salonlanna, tilrenciler okul

saatlerinde almmayacaktrr.
g) Qocuklann intemet kafelerde, fiziksel ve ruhsal geligimlerini bozacak mahiyette oyun

oynamalan ve ahlaki yaprlanna zarar verecek sitelere girmeleri yasaktr.

Bunlann denetimi baqta okul idareleri olmak tizere aile ve kolluk iqbirlipi ile sallanacaktrr.

h) Devam etmekte olan e[itimin ve d$etimin faaliyetlerini sekteye u[ratacak, toplumda

panik ve korkuya sebep olacak tarzda malzeme ve kesici, delici alet vb. (6136 Sayrh

Kanun maddesine girmese dahi) iizerinde tagryan kigiler, idari yaptrnm kapsamrnda ele

almacaktu.

Cezai Hiikiimler
Madde 5- Bu karara uymayanlar haklanda eylemleri ayn bir sug tegkil etmedi[i taktirde,

5442Sayiril idaresi Kanunun 66. Maddesi uyannca ahnmrq ve kanunlann verdipi yetkiye

istinaden ittihaz edilen ve yukanda belirlenen karann uygulamasrna ve yerine

getirilmesine aykm dawananlara, tatbik ve icrasrna muhalefet eden ve zorluk grkaranlar

veya uymayanlar hakkrnda 5326 Sayrh Kabahatler Kanunu' nun 32. Maddesi uyannca

idari iglem uygulamr.



a)

b)

c)

d)

e)

Di[er Hiikiimler

Bu karara iligkin iq ve iglemlerin sekretaryasr yetki strurlan dahilinde il Jandarma

Komutanhlr veya il Emniyet Mtidiirltiliince yiiriittiliir.
5326 Sayrh Kabahatler Kanununa gore ilgelerde iglem yaprlabilmesi igin ilge

kaymakamhklannca da benzer kararlar almacaktr.
Bu karar, 2017-2018 elitim ve <igetim dd,nemi dahil olmak tizere yeni bir karar ahmncaya

kadar m0teakip e[itim ve o[retim dtinemlerini kapsar.

Afyonkarahisar Valililinin l5l0ll20l0 tarih ve 20l0l0l sayrh karan yiiriirliikten
kaldrnlmrgttr.
Yukanda belirtilen yasal dayanak maddelerine istinaden adli ve idari iqlemlerin

yaprlaca[rrun yerel basm ve yaym organlan vasrtasr ile halkrmrzailanenduyurulacaktrr.

Yiiriirliik
Madde 6- Bu karar yayrmr tarihinde yiirtirlti[e girer.

Yiiriitme
Madde 7- Bu Karan Affonkarahisar Valisi yiiriitiir.

22109 12017 iglemler $efi
22109120t7 il Yazr iqleri Miidiirti
221 09 12017 Vali Yardtmcrsl

Mustafa TUTULMAZ
Afuonkarahisar Valisi


