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Bilecik il merkezi ve ilçelerinde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyind <i 
okulların çevresinde alınacak tedbirler ve bu tedbirlere uymayanlara idari para cezası 
uygulanması hakkında karar.

Amaç
MADDE 1 -  Bu kararla; Bilecik il sınırlan içinde kamu düzeninin sağlanması, o ıl 

çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevres 
olması muhtemel gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde 
toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan, işsiz güçsüz 
kişilerin okul çevresini mekân tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize 
gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, öğrencilerin madde kullanımı: a 
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 sınırlan içerisinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul, lise ve de :gi 

okullann önlerinde ve çevresinde, okulla bağı olmayan şahıslann veya gruplann, hal e 
hareketleriyle öğrencileri rahatsız ederek eğitim ve öğretimin huzur ve sükûnet içi 
yapılmasına engel olmalannın önlenmesi için yapılan bu idari düzenlemeye uymayan! 
uygulanacak idari tedbir ve cezalan kapsar.

Hukuki Dayanak
MADDE 3 - Bu karar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 66. maddesi, i 

sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile İç: i  
Bakanlığı’nın “Güvenli Okul - Güvenli Eğitim Projesi” konulu, 22.01.2013 tarih ve I 4 
sayılı genelgesi uyannca hazırlanmıştır.

Genel Esaslar
MADDE 4 - Bu kapsamda aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

1. Okulla hiçbir ilgisi ve ilişiği olmadığı halde eğitim ve öğretim kurumlan içerisir
müştemilatında, yakınında, geliş ve gidiş güzergâhlannda bekleyen, gezinen;

2. Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi üzerinde, hal ve hareketleriyle olum vız
baskı oluşturarak eğitim ve öğretimin huzur ve sükûn içinde yapılmasını engelleyer

Şahıslann, topluluklann ve satıcılann, eğitim ve öğretimin devam ettiği günlerde e 
saatlerde, öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde okul ve okul çevresinde bulunması, beklemesi 
gezinmesi yasaktır.

Okul idarecileri, görevli öğretmenler veya kolluk kuvvetlerince yapılacak açık ve anla:, r 
ikazlara rağmen, bu kişi yâda kişilerin aynı tutum ve davranışlara devam etmeleri hali? e 
kolluk görevlilerince men edilip okul çevresinden uzaklaştmlacaktır.
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MADDE 5 - 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi gereğince alman bu 
kararlara uymayanlar hakkında; eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde, aynı 
kanunun 66. Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinin 1. Fıkrası 
gereğince idari para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 - Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu karar 2013-2014 eğitim ve öğretim dönemini kapsar.

Yürütme

MADDE 8- Bu karan Bilecik Valiliği yürütür.

OLUR
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