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Okul çağındaki çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimini güvenli bir ortamda 

sürdürülebilmeleri amacıyla özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli 

oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulmaları ve korunmaları, okul çağındaki 

çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, okul/kampüs 

yakın çevresinde/dışında bulunan mekanlar göz önünde bulundurularak denetim faaliyetleri 

yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması, servis sürücülerinin dikkat ve 

hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarının 

önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. 

 

Bu çerçevede aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. 

 

  

 

A) TRAFİK TEDBİRLERİ 

 

2021-2030 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının %50 oranında 

azaltılmasını hedefleyen ve 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayımlanan 

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 Karayolu Trafik 

Güvenliği Eylem Planı’nda da okul servis araçlarına yönelik  “etkin, sürekli, yoğun” 

denetimlerin eğitim faaliyetleriyle birlikte yürütülmesi hedeflenmiştir. 

 

Bakanlığımızca okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve 

güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını  azaltmak ve taşımacılık faaliyetlerini disiplin 

altında tutarak öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm yol kullanıcılarının huzur ve güvenliğini 

muhafaza etmek  amacıyla  her eğitim öğretim döneminde okul servis araç sürücülerine, rehber 

personeline ve öğrencilere yönelik eğitimler verilmekte, araçlar ve çalışanları Okul Servis 

Araçları Yönetmeliği’ne uygun olarak denetlenmektedir. 

 

Bu kapsamda; 2022-2023 eğitim-öğretim yılında trafik güvenliğine yönelik eğitim ve 

denetim faaliyetleri ile diğer hususlara ilişkin aşağıda belirtilen tedbirler 

titizlikle  uygulanacaktır.    

 

 

I. Genel Hususlar 

1.  Okul servis taşımacılığı faaliyetlerinin düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi, okul 

servis araçlarının çalışmalarına ve karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik eğitim 

öğretim dönemi başlamadan önce toplantı düzenlenmesi ve gerekli iş birliği ve 

koordinasyonun sağlanması, 

 

2. Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin yapılacak risk analiz değerlendirmeleri 

çerçevesinde bu bölgelerde ilave tedbirlerin planlanması, 

 

3. Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye 

çıkarmak suretiyle yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak 

amacıyla tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde “Önce Yaya” 

görsellerinin çizdirilmesinin ivedilikle tamamlanması, eski/silinmiş görsellerin yenilenmesi, 

 



4. Kamuoyunda farkındalığı artırmak amacıyla “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” 

kampanyasının okul çevrelerinde etkin bir şekilde yürütülmesine devam edilmesi,  

 

5. Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara 

risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergâhlarda azami hız 

sınırının 30 km/s hıza düşürülmesi çalışmalarına titizlikle devam edilmesi, 

 

II. Eğitim Faaliyetleri        

  

1. Taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dahil, tüm okul servis araçları, şoförleri ve rehber 

personeline yönelik trafik güvenliği farkındalığının artırılması amacıyla, trafik eğiticileri 

tarafından “www.trafik.gov.tr” internet adresi ve EGM Trafik Başkanlığının PolNet sayfasında 

yer alan eğitim materyalinden (Modül-7) faydalanmak suretiyle “Okul Servis Araçları 

Şoförleri ve Rehber Personeline Yönelik Bilgilendirme Eğitimleri” nin her gruba bir gün 

olacak şekilde düzenlenmesi ve katılım formlarının (Ek-1) doldurularak biriminde muhafaza 

edilmesi ve eğitim sonuçlarının detaylı olarak Ek-2 formuna ve toplam sayı olarak Ek-4 

formuna işlenmesi, 

 

2. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce , okul idareleri ile irtibata geçilerek öğretmen, öğrenci ve 

velilerden belirlenen gönüllü kişilerin müracaatlarının okul idareleri üzerinden alınması 

suretiyle bu kişilere “Okul Geçidi Görevlisi Eğitimleri”nin 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 134’üncü ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 178’inci maddesi doğrultusunda 

“Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası ile birlikte düzenlenmesi, tüm okul geçidi 

görevlilerine kırmızı düdük verilmesi ve illerimizde daha önceden eğitim verilmiş ve yeni 

eğitime alınan okul geçidi görevlilerinin istatistiğinin Ek-3 formuna işlenmesi, 

 

3. “Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi” kapsamında trafik 

kuruluşları eğiticileri tarafından okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim yılı eğitim dönemleri 

boyunca trafik güvenliği konusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik dersler verilerek eğit im 

sonuçlarının Ek-4 formuna işlenmesi, ( İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce) 

 

4. İl Emniyet Müdürlüğünce yol kullanıcılarına yönelik sürücü ve yaya eğitimlerinin yıl 

boyunca verilmesi sağlanarak verilen eğitim istatistiklerinin Ek-4 formuna işlenmesi, 

 

5. Mobil Trafik Eğitim Tırı ile okullarda verilecek eğitimlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

ile  koordine edilerek önceden planlanması ve bu eğitimlerin mevsim şartlarına göre 

düzenlenmesi; söz konusu eğitimlerin eksiksiz ve azami öğrenciye verilebilmesi için 

merkezden görevlendirilen personele gerekli destek ve teknik yardımda bulunulması,  

 

6. İl Emniyet Müdürlüğünce ; mevcut çocuk trafik eğitim parklarının modernize edilmesi, 

çocuk trafik eğitim parklarında verilen uygulamalı eğitimlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

koordineli olarak verilmesine devam edilmesi ve yıl içerisinde kurulması planlanan çocuk trafik 

eğitim parkları ile ilgili projeli çalışmalara gerekli desteğin verilmesi, “Çocuk Trafik Eğitim 

Parkı” ile  ilgili yenileme/yeni yapım/faaliyete geçiş bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü 

Trafik Başkanlığına iletilmesi ve bu parklarda verilen eğitim sonuçlarının Ek-5 formuna 

işlenmesi, 

 

 



7. İl Emniyet Müdürlüğünce “Umuma Açık Yerlerde Verilen Trafik Eğitimleri” 

kapsamında yol kullanıcılarına yönelik verilen eğitimlere aralıksız devam edilerek eğitim 

sonuçlarının Ek-6 formuna işlenmesi, 

 

8. İl Emniyet Müdürlüğünce ; Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 formlarının her ayın 10’una 

kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına ait trafikprojeofisi@egm.gov.tr adresine 

dijital ortamda gönderilmesi. 

 

9. İl Jandarma Komutanlığınca ;Jandarma sorumluluk alanında okul servis şoförleri, rehber 

personel, okul geçidi görevlisi, öğrenci ve yetişkinlere verilen trafik güvenliği eğitimleri ile 

yaya güvenliği eğitimleri, mobil eğitim araçları ile verilen eğitimler, trafik eğitim parklarında 

verilen eğitimler ve Trafik Dedektifleri Projesi kapsamındaki eğitimlere 2022-2023 Eğitim 

Öğretim Yılı boyunca aralıksız devam edilmesi, eğitim sonuçlarının, eğitim faaliyetine ait 

fotoğraflarla birlikte “Jandarma Trafik Bilgi Sistemi (JTBS)/ Trafik Tim İşlemleri/Eğitim 

İşlemleri Programına” işlenilmesi, 

 

10. Verilecek eğitimlerde JNET/Asayiş Başkanlığı/Trafik Bilgi Kapısı/Trafik 

Eğitimleri/Eğitim Modülleri sekmesinde yer alan öğrenci, sürücü ve yetişkinlere yönelik eğitim 

modüllerinden ve JTBS Dokümanlar/Sürücü Yaya Eğitimi El Kitabından yararlanılması,  

 

III. Denetim Faaliyetleri 

 

1. Eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak okul servis araçlarına yönelik denetimlerin 

hafta boyunca kesintisiz yapılması, eğitim öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam 

edilmesi, okul idareleri ile irtibat kurularak, okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde, 

çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması için ekip/personel 

görevlendirilmesi, 

 

2. “Rehber personel” ve “Okul Geçidi Görevlileri”nce tespit edilen trafik kural ihlallerine 

ilişkin olarak düzenlenen Trafik Kural İhlali Tespit/İhbar Tutanaklarının trafik birimlerince 

kontrolünün yapılarak trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülmesi,  

 

3. Yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan öğrencilere ve diğer yayalara 

ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında gerekli idari yaptırımların  uygulanması, 

 

4. Okul ve çevresinde; yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme 

bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri vb. fiziki 

tedbirlerin kontrol edilmesi; eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu 

olan kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilerek eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, 

 

5. Okul servis araçlarının denetiminde; 

 

a. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği 

hükümlerine uygun hareket edilmesi, 

 

b. Merke Belediye ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca  “Okul Servis Aracı Özel İzin 

Belgesi” ve “Okul Servis Aracı Bakım ve Onarım Takip Formu”nun bulundurulması, 

 



c. Yönetmelikte belirtildiği şekilde standartlara uygun “OKUL TAŞITI” yazısının ve kırmızı 

ışık veren “DUR” lambasının araç üzerinde ve çalışır vaziyette olması, 

 

d. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen (araç ön ve arka tarafında 

kalan alanları gösteren görüş ve sesli ikaz sistemi ile geri vites lambaları ve bağlı sesli ikaz 

sistemleri, oturacak yer adedini gösteren etiket) donanımların kullanılır ve çalışır durumda 

olması, 

 

e. Kapıların şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik veya araç şoförü tarafından 

elle kumanda edilebilir şekilde (mekanik) olması, 

 

f. En az otuz gün süreli kayıt yapabilen araç takip sisteminin bulundurulması, 

 

g. Okul servis araçlarının camlarının sabit olması ve camların üzerine renkli film tabakası 

yapıştırılmaması, 

 

h. Araç koltuklarının tamamında emniyet kemeri bulunması ve kullanılması, 

 

i. Taşıtların temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulması, 

 

j. Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber personel 

bulundurulması, 

 

k. Şoför ve rehber personelin Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıması,  

 

l.  Şoförün araçta sigara içmemesi ve içilmesine müsaade etmemesi, 

 

m. Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemlerinin kullanılmaması, 

 

n. Taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmaması, 

 

o. Şoförün, indirme ve bindirme kuralları başta olmak üzere diğer tüm trafik kurallarına ve 

yükümlülüklerine uyması, 

 

konuları üzerinde hassasiyetle durularak her araç için Ek-7’de yer alan “Okul Servis Aracı 

Denetim Formu”ndaki hususların titizlikle kontrol edilmesi ve eksikliği veya kural ihlali tespit 

edilenlere mevzuatın öngördüğü cezai işlemlerin uygulanması, (İl Emniyet Müdürlüğünce) 

 

6. Şoför ve rehber personelin, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde 

belirtilen ve Ek-7’de şoför ve rehber personel bölümünde de yer alan şart, görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda, mülki idare amirleri 

vasıtasıyla ilgili belediyeye bildirimde bulunarak özel izin belgesinin iptal edilmesi yönünde 

gerekli tedbirlerin alınması, 

 

7. Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre eksiklik tespit edilmesi veya cezai 

müeyyide uygulanması halinde, Ek-7 formunun bir suretinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla ilgili okul müdürlüğüne, bir suretinin de servis aracının 

bağlı olduğu odaya en geç yedi (7) iş günü içerisinde gönderilmesi, 

 



8. Bu talimatın altıncı maddesinde belirtilen hususların okul idareleri tarafından da ayrıca takip 

edilerek, eksikliği tespit edilen okul servis araçlarına trafik birimleri ile koordine kurulmak 

suretiyle gerekli işlemlerin yapılması, 

 

 

IV. Diğer Hususlar 

 

1. Rehber personel ve okul geçidi görevlilerince düzenlenen ihlal tespit tutanaklarının (örneği 

Okul Servis Araçları Yönetmeliği Ek-5 ile Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek-48 de yer alan), 

tespit tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde okul yönetimlerince teslim alınarak, takip eden 

üç (3) iş günü içerisinde de trafik denetleme birimine veya ekiplerine tutanak karşılığı teslim 

edilmesi, 

2. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 178’inci maddesi ile Okul Servis Araçları 

Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde de belirtildiği üzere,  rehber personel veya okul geçidi 

görevlileri yalnız “DUR” veya “GEÇ” işareti verebileceğinden, görevlilerimizce hazırlanan 

ihlal tespit tutanaklarına istinaden 2918 sayılı Kanun’un 47/1-a maddesine göre Trafik İdari 

Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilmesi, 

 

3. Tespit tutanağında yer alan bilgilerin PolNet/JTBS veri tabanındaki araç bilgileriyle 

karşılaştırılması, farklı araç olduğu anlaşılanlar için idari para cezası karar tutanağı 

düzenlenmemesi ve tespit tutaklarının trafik birimi tarafından en az bir yıl süreyle saklanması, 

 

4. Düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları üzerine “Trafik kural ihlaliniz okul 

servis aracı rehber personelince/okul geçidi görevlisince tespit edilmiştir” şeklinde şerh 

yazılması/kaşe vurulması, 

 

5. Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağının, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının trafik 

kolluğunda kalan nüshasına eklenerek kesinlikle tebligata eklenmemesi ve tebligat işlemlerine, 

ihlalin tespit tarihinden itibaren on (10) iş günü içerisinde başlanması, 

 

B) GENEL EMNİYET VE ASAYİŞE İLİŞKİN TEDBİRLER 

 

Çocuklarımızın daha güvenli eğitim ve öğretim ortamlarında yetiştirilmeleri amacıyla; Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler 

Birliği (TBB) iş birliği ile 2019 yılından bugüne kadar sürmekte olan Eğitim ve Güvenlik 

Projesi kapsamında hazırlanan “Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin 

Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” 20 

Haziran 2022 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş olup Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi 

okullar (ilkokul, ortaokul ve lise); mevkileri, bugüne kadar meydana gelen suç sayıları ve suç 

türleri, fiziksel güvenliği (aydınlatma, çevre duvarı, tel örgüsü, kamera sistemi vb.) ile çevresel 

etkenler göz önünde bulundurularak dört öncelik derecesine ayrılmış ve okulların daha güvenli 

hale getirilmesi amacıyla aşağıdaki koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması uygun 

görülmüştür. 

            1.  Başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  kolluk birimleri, okul aile birlikleri olmak üzere 

ilgili tüm paydaşların katılımıyla okul ve çevrelerinde alınması gereken genel emniyet ve 

asayiş tedbirlerinin planlanması amacıyla eğitim öğretim dönemi başlamadan önce toplantı 

düzenlenmesi, 

          2.  “Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici 

Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü”nün uygulanmasında 

gerekli hassasiyetin gösterilmesi, 



 

             3.  İlgili birimlerin uzmanları tarafından “kişisel güvenlik,suçtan korunma yöntemleri, 

siber güvenlik ve özellikle başta metamfetaminle mücadele olmak üzere 

uyuşturucu/uyarıcı madde” konularında bilinçlendirme/bilgilendirme faaliyetleri 

çerçevesinde eğitim programlarının hazırlanması, bu eğitim programlarına; başta öğrenciler 

olmak üzere okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, STK temsilcilerinin, muhtarların, okul aile 

birliği üyelerinin ve velilerin katılımlarının sağlanması, 

 

4. Polis sorumluluk bölgesinde; 

 

a. 1’inci öncelik dereceli ilkokul, ortaokul ve liseler ile 2’nci öncelik dereceli ortaokul ve 

liselere sabit olarak görev yapacak “okul kolluk görevlisi” görevlendirilmesi, 

 

b. Okul kolluk görevlisi görevlendirilmeyen diğer tüm okullarda “güvenli eğitim 

koordinasyon görevlisi” görevlendirilmesi, 

 

c. Giriş-çıkış saatlerindeki yoğunluğa göre ihtiyaç duyulan okullarda “ekipler” 

görevlendirilmesi ayrıca imkanlar doğrultusunda “özel güvenlik görevlisi” görevlendirilmesi, 

 

5. Jandarma sorumluluk bölgesinde;  

 

a. 1’inci ve 2’nci  öncelik dereceli ortaokul ve liseler olmak üzere devriye (en az 3 

personelden oluşacak şekilde) görevlendirilmesi, 

 

b. Tüm okullarda “güvenli eğitim koordinasyon görevlisi” görevlendirilmesi, 

 

c. Giriş-çıkış saatlerindeki yoğunluğa göre ihtiyaç duyulan okullarda “devriye” 

görevlendirilmesi, ayrıca imkanlar doğrultusunda “özel güvenlik görevlisi” görevlendirilmesi, 

 

6. Okul kolluk görevlisinin etkin bir şekilde görev yapabilmesi için; okul giriş-çıkışını 

görebileceği ve ani gelişen olaylara müdahale edebileceği, eğitim kurumunun fiziki yapısına 

uygun mekânın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanması, 

 

7. İllerin güvenlik durumu ve öncelikleri göz önünde bulundurularak, okul kolluk görevlilerinin 

resmi veya sivil kıyafetli olarak görevlendirilmelerinin İl Emniyet Müdürünce belirlenmesi, 

okullarda görevlendirilen tüm personelin görünür vaziyette görev yapması, 

 

8. Okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimlerinin kolluk birimlerince 

ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yapılması, 

 

9. Okul kolluk/güvenli eğitim koordinasyon görevlileri tarafından sorumlu oldukları 

okullardaki yöneticilerle; okulun öncelik derecesine göre, görev talimatlarında belirtilen zaman 

dilimlerinde görüşme yapması, görüşmelere ilişkin “Okul Gözlem Raporu” düzenlenerek 

kolluğun çocuk birimlerine gönderilmesi, raporda belirtilen okul ve çevresindeki sorunların 

ortadan kaldırılmasına yönelik diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli 

çalışmaların yapılması, 

 

10. Öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması 

amacıyla okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliğinin kontrol edilmesi ve Kent 

Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonunun tamamlanması, 



 

11. Diğer okullarda ise KGYS’ye entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan 

okullardan başlanarak okul güvenlik kamera sistemlerinin tamamlanması, 

 

12. Eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen metruk bina ve yapıların 

yıkılmasının sağlanması, 

 

13. Okul çevrelerinde bulunan internet cafe/oyun salonları vb. yerlerin düzenli olarak 

denetlenerek; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Toplu Kullanım 

Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen yükümlülüklere uyulup uyulmadığının 

kontrol edilmesi, 

 

14. Çocukları ve gençleri sanal ortamdaki tehlikelerden korumak, güvenli internet kullanımı 

konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 

“Siberay Projesi” kapsamında yürütülen faaliyetlere  öğretmen, öğrenci ve velilere özel 

önem verilerek devam edilmesi, 

15. Aşırı rekabeti ve şiddeti olağan gösteren, yoğunlukla sanal ortamda grup halinde oynanan 

ve çocukların/gençlerin sosyo-psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek 

oyunların olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla okullarımızda rehber öğretmenlerimiz ve 

sınıf öğretmenlerimizce bu oyunlara bağlı davranış farklılaşması gözlemlenen öğrencilerimizle 

daha yakın temas kurularak olası risklerin önüne geçilmesi ve konuya ilişkin velilerin 

bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi, 

 

16. Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça 

sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, tütün vb. maddeler ile kesici, 

delici, yaralayıcı vb. diğer unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasını önlemek 

amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, 

 

17. Öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacı ile 

diğer kurumlarla koordineli bir şekilde okullar çevresinde bar, kahvehane, kafe, internet 

salonu, market, büfe, park, bahçe vb. kamuya açık alanlarda Çocuk, Narkotim, Asayiş ve 

ihtiyaç duyulan diğer ekiplerle genel asayiş uygulamaları ve denetimlerin yapılması,  

 

18. Çocukların korunmasına yönelik yapılan çalışmalara ek olarak başta Motosikletli Asayiş 

Timleri ile Narkotimler olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer ekiplerin okul önleri ve çevresinde 

görevlendirilmesi, 

 

 19. Narko-rehber eğitimlerinin, başta öncelikli okullarda görev yapan okul yöneticileri, 

öğretmenler ve tüm okul/kurum çalışanları ile velilere verilmesine yönelik eğitim 

programlarının hazırlanması,  

 

 20. Türk Ceza Kanununun 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ile 191’ inci 

(Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak 

ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak) maddelerinde yer alan suçların eğitim 

kurumları ve tesislerine iki yüz metreden yakın mesafede işlenmesi halinde cezası yarı 

oranında artırıldığından, bu tür olaylara ilişkin delillendirme çalışmalarının titizlikle 

yürütülmesi, 



 

21. “Güvenli Eğitim” kapsamında alınan/alınacak tedbirlerin kamuoyuna duyurulması, 

 

22. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde okul kantinlerinde veya okul içerisinde 

herhangi bir görevde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerinin okul 

idareleri ile irtibat kurularak temin edilmesi ve takibinin yapılması, 

 

23. Okul önünde ve çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrenciler için risk 

oluşturabileceği değerlendirilen şahısların uzaklaştırılması ve gerekli görülmesi halinde 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’ inci maddesinin (c) bendi kapsamında alınacak Valilik 

genel emrine uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’ nci maddesi hükmü 

gereğince idari yaptırımın uygulanması, 

 

24. Tüm bu faaliyetlerle birlikte mahallin şartları da göz önünde bulundurularak 

alınan/planlanan ilave tedbirlerde “uygun görünürlülük” anlayışı ile hareket edilmesi, 

 

        Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde  sıralı/sorumlu amir/görevlilerince okul 

güvenliğine yönelik koruyucu/önleyici ve trafik ile ilgili her türlü tedbirin alınması ve paydaş 

kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi 

hususunda; 

        Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. 

 

 
 

 

                                                                                                      Mahmut ÇUHADAR 

                                                                                                                   Vali 

 


