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........................ KA YMAKAMLIGINA 

ilye MilIi Egitim MOdOrlOgO 

........................LiSESi MUDURLUOUNE 

I1gi: Mu~ Valiligi il Yazi i~leri MUdOrlOgOnOn 18.02.2016 tarih, 1139 sayill yazisl ve 2016/03 
no.lu genelgesi. 

11 Yazl i~leri MUdOrlUgOnUn ogrencileri koto ah~kanhklardan korumaya yonelik almacak 
onlemler He ilgili yazlsl ekte gonderilmi~tir. Ekte gonderilen yazi ve genelge dogrultusunda 
ilye ve okul mUdOrlOklerince gerekli onlemlerin almmaSl hususunda; . 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 

il MilE Egitim MiidUrli 

Elder: 


1 YaZl (3 Sayfa) 


Bu evrak glivenli eiektJ'onik imza iJe imzalanml~tlr. http://evraksorgu,meb.gov.tradresinden 74fS-9b06-3fdb-befa-116d kodu ile edilebilir. 

http://evraksorgu,meb.gov.tradresinden


T.C. 

MU~ vAL1Lini 


il Yazl i§leri Miidfuliigu 

DAGlTIMLI 

SaYl : 44268759-060.04-E.1139 18/02/2016 
Konu : Genelge 

MU~ 

<;ocuklarmuZ111 giinlUk ya~arn.nn buyllk bir bolfunii egitim kurumlarmda gevrnekte ve 
okul emniyeti ~ocuk1amruzm guvenliginin saglanmasl bakllnmdan ayn onem ve oncelige 
sahip bulumnaktadrr. l1imiz geneHnde huzur ve gUven it;erisinde devammm 
saglamnasl amaclyla, bir takun diizenlemeleri iyeren ValjIik Makammm 15.02.2016 tarihli ve 
2016/03 saYlh Genelgesi i1i~ikte gonderilmi~tir. 

Gorevli ve sorumlu kunllnlann iizerlerine dii~en gorevlerini titizlikle yerine 
getirmeleri hususunda; 

" Bilgi ve geregini rica ederim. 

ErcanOTER 

Vali a. 


Vali Yardnnclsl 


Genelge (2 Sayfa) 

DAGITIM: 
Geregi: Bilgi: 

Mu~ Gazeteciler Cemiyeti Ba~kanllgma 
llye Kaymakamhklarma 
Mu~ 11 BasUl ve Halkla i1i~kiler 
MudiirlUgune 
Mu~ Bilgi !~lern ~ube MudfuIUgtlne 
Mu~ Belediye Ba~kanhgma 
Mu~ 11 Jandarma KomutanhgIna 
Mu~ 11 Emniyet Mudfulugune 
Mu~ 11 Aile ve Sosyal Politikalar 
Mudfulugune 
Mu§ !1 Milli Egitim Mudfulfigune 
Mu~ 11 (:evre ve ~ehircilik Mudiirlugiine 
Mu~ 11 Halk Saghgl MlidfulUgune 
Mu~ 11 Saghk Mfidtlrlugune 
Mu~ Esnaf ve Sanaikarlar OdaslBa~kanhgma 

*Bu beIge elektronik Un;lahdrr. Imzah suretinin asllru g(lrmek i~in https:llwww.e-icisleri.gov.trlEvrakDogrulama 
adresine girerek (JXI2EF-5Tz7Ao-hJL+t:il-q53ngH-I7 /UkXu9) kodunuyazmlz. 

Kiiltiir Mah. istasyon Cad. Atatiirk Bulv. Hliklimet KOnagl Kat 2 Bilgii><in: Alp~r ARAS 
Telefon No: (436)212 12 55 Dahili: 121 Faks No: (436)2121255 SEF 
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https:llwww.e-icisleri.gov.trlEvrakDogrulama
http:ya~arn.nn


T.C. 
MUS 

II .t~le:ri MUdiirliigu 
Say! :83666756-0101 15.02.2016 

:GeneIge. 
GENELGE 
(.2016103) 

<;ocuklarllnIZm gUnli1k ya$amml bUyUk bir bOWmU egItim kurumlarmda geymekte ve okul 
emniyeti vocuklanmlzm gi1veriliginin saglanmasl baklmmdan ayn bir onem ve ol1ceHge sahip 
bulunmaktadlr. OkuIlanmlzda, yakm ~vresinde ve okuI gOzergahmda gi1venHk onlemlerinin 
sistematik bir §ekilde almarak ya~ama ge~iriImesi bUyUk onem ta~}maktadlr. 

Bu itibarla; ilimiz genelinde egitimin huzur ve gUven ic;erisinde devammm saglanmasl 
amaclyla ValiHgimce a~aglda beIirtilen tedbirlerin her egitim ogretim doneminde biiyiik bir ozcn 
ve dikkat lyerisinde ya~ama ge~irilmesi uygun gorillmU~tUr. 

A.Cocuklann Ruhsal ve Bedensel GeU§limini Kormnaya YOllleiik Almacak Oniemier; 
18 ya~mdan kUyilldere alkoHU i«;ki ve tUWn mamul1eri satt!gl, temin ettigi ya da verdigi 

tespit editen yerler/kj~iler hakkmda yasal yaptmmlar uygulanacaktlr. (4250 saylll isplrto ve 
ispirtolu ifkilel' inkisan Hflkkmda Kanun, 5137 saYlll Turk Ceza 194. maddes/nae 
iinglJriilen cezalar,) 

Okul yevresinde ve yakmmda bulunan alkol ve tUtOn satan i;;yederi ve diikkaruar, 
gerektiginde sivil personel gorevlendiriimek ve kaYlt araylan kuUamlmak suretiyle sUrekH 
"denetim ve kontroP! altmda bulundufulacak, 4250 saylh Kaoun ve 4207 saYlh TUtUn Urnnlerinin 
Zararlarmm Onlenmesi ve KontrolU Hakkmda Kanun hiikUmlerine gore cezai i~lem yapdacaktlr. 

Okui servis araCl olatak ~ah~an ve herhangi bir harf grubunda "toplu ta~lma arac~1t 
olarak tescil edilen ara91arda, £ocuidar bak!mindan pas-if etkilenmesine engel olmak aCBsl!ndan 
yalmzca ~of6r bulunsa dahi tiitiin iiriinleri tiiketilmesine izin verllmeyecek; bu ara91arda 4207 
saYlh Kanunun' 411 maddesinde diizenlenen yasa dilzenleme ve buna uymamanm cezai sonuylarml 
belirten uyanJar'm bulunup bulunmadlgl hem gene! koBuk hem de trafik ekiplerince 
denetlenecektir. . 

Okul yevresinde, glizergahmda ve yakmmda tUtOO urunlerinin fltek tck Vie paketinn 
a£arnk adet seidinde satanlara.!' yoneHk uygulamalara aglrhk verilecek, btl ki~Her hakklnda hem 
5237 saydl Kanunun 194 Uneil rnaddcsi hukmUne hem de 4733 sayth Turon ve Alkol Piyasasl 
DOzenleme Kurumu Te§k1lat ve Gorevleri Hakkmda Kanunun 8.maddesinin 5. fikrasmI (j) 
bendinde yer alan hOkme istinaden adH ve idari i~lemier suratle yapllaeaktJr. 

internet salonlarmm sadece bilgi ve iletj~im ihtiyacml kar;Hlamaya donilk ve kurallara 
uygun oIarak i~letilen yerler olmaSl gerekmektedir. internet salonlann halklmlzm ve ozeHikle de 
gen9lerimizin, intemetten yararlal1lrken oIumsuz durum ve sonu91arIa kar~d~mamasj onemHdir. 
5651 Saydl "internet Ortammda Yapllan Yaymlarll1 DUzenlenmesi ve Bu Yaymlar Yoluyla 
j~ienen Sw;larla MUcadele Edilmesi Hakkmda Kanunun" 11. maddesine istinaden hazlrlanan 
"'Internet Toplu Kullamm SaglaYlcllan Hakkmda YonetmeIik" 01 Kaslm 2008 tarihli ve 26687 
saylIl Resmi Gazetede yaYlmlanml~ ve internet salon!armm uymasl gereken kuraHar 
belirlenm~tir. internet salonlarmdan yocuklarsmlzm ve gen91erimizin olumsuzluklardan uzak ve 
hayatlarml kolayla~lracak ~ekilde yararIanmaSl i9in belirtilen tedbirierin almmasl ve takibinin 
yapllmasl onem atfetmektedir. 

B.Uytli~tumcu, Uyarici 'lie U~ucu Maddelede Miicadeleye Yonelik Almacak 
Onlemler; 

Saghga zal'arh ve bagllnhhk yaplel maddeler; bedensel, zihinsel ve ruhsal hastahklara 
neden oIdugu gibi, toplumsal ahlaka verdigi zarar intihar, cInayet, fhhu~, gasp, anar~j aile 
paryaIanmasl gibi teIafi olmayan sonu9lan ortaya Ylkarmaktadtr. 
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II YaZl t~leri !\\JII~'dl!"" ...li'r~I1l"1ll 

SaYI :83666756-0101 15.02.2016 
KOlllu : Genelge. 

AYrIca, uyu~urucu madde kuHamml ve baglmhhgI onemli bir saghk sorunu olarak ba§ta 
90cuklanmlz ve genylerimiz olmak Uzere tUm toplumun sagilgm! tehdit etmektedir. 

OkuHann yakmmda ve gevresinde ogrenciIere uyu§turucu, uyanCi ve 5898 saydl U;ucu 
Maddelerin Zararlarmdan Insan Saghgmm Korunmasma Dair Kanun kapsammdaki UyUCU 

maddelerin satllmasmm onlenmesine yonelik yah§malar yapllacak; uyu~turucu ve uyamn madpe 
satan veya ta~lyan ki§iler hakkmda 5237 sayliI Kanun kapsauunda, u9ucu maddelerle ilgili 5898 
sayth Kanun kapsammda gerekli yasal i~lemler derhal yapdacaktlf. 

Oku] yonetimieri tarafmdan uyu§turucu, uyama ve UyUCU madde kuUandlgl bildiriIen 
ogrenciJerin ailelerinin almalan gereken tedbirIer ve bagtmhhkia mUcadele konularmda, 
bilgilendirilmesi amaclyla iIgiH birlmlerle irtibat kurulacaktlr. 

<;e~itlj ruzakiarla madde baglmhs1 yaptlmaya 9ah~llan ~ocuklann. kendilerine teklif edilen 
her tiirlii "Baglmhhk YapwI Maddelere ~'HAYIR" diyebilme iradesinin oneminin anlatdmaSl i~in 
gorevli ohman okuldaki yoneticHer, okul aHe bidik!eri ve rehber ogretmenlerle i1]birligi iyinde 
olunacaktIr. 

C. Egitim Kurumlan t.;evresinde Almacak OnlemJer; 
. Ok:ula geJi~:.gidi§ ·zamanlarmda; okul gUzergahlarmda~ okulun gevresindeki sokaklarda 

geneI asayi~ Vel trafik onlemleri almacak oIup, yapdacak analiz ve inceleme sonuylarma gore risk 
te§kil eden noktalarda sabit ve hareketli gorev yapmak uzere sivil ve resmi ekiplerin 
gorevlendirilmesi saglanacaktlr. 

OkuHarm yakm gevresinde bulunan umuma !lylk yeder, internet salon Ian (weier), 
elektronik oyun sa!onJan He park ve bahyelere yoneIik denetimler arttmlacakttr. 

il ve ilyelerin durumlan baklmmdan yapllacak degerlendirme sonueu; okul etrafinda 
bulunmasl sakmca te§kH eden ve okulla hi9bir m~kisi olmayan ki§iJerin uzakla~mlmaSJ ve bUlla 
uymayaniara idan para cezasl uygulanmasl hakkmda VaHligimizce yaYlmJanan 201511980 saYill 
Karar htikfunlerin il1Ietiimesi yoluna gidHecek. aynca ba~ka bir kabahat ve SUy haHnde takibi 
yapllacaktlr. 

OkuHarm yevresinde hulunan seyyar satJcdarm onlemnesi ve terk edHmiil virane 
rnekanlann tespit edilmesi amacayla, miUi egitim mfldUr!Ugu, koUuk kuvvetleri ve yerel 
yonetimler gerekli onlem1erin ahnmasl konusunda i~birHgi yapacaklarchr. 

D.Ogrenciler SUftan ve $iddetten Korumaya Yonelik Almacak Qnlemler; 
Ogrencilerin yasa dl~l orgiitlerin ve ideolojik faaliyetlerin etkHerinden uzak tutulmasma 

kar~1 gerekH onlemlerin ahnmasl sag]anacaktu. Okul gevresinde belirtilen illegal yapdara angaje 
grupJar ve ki~Her tespit edildiginde ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin almmasl temin edilecektir. 

Ogrencilerin $iddet ve ~iddet i~ren olayJara kar~l korunmasl iyin mevcut tedbirler gOzden 
gevirilecektir. 

E. Geneigenin Uygu}anmasl; 
Bu genelgenin uygutanmasmda ilgifi birimlerce okul gu.venIigine yonelik her turIn 

tedbirin biitiinliik iyerisinde ve birbirini tamamJayacak ~ekilde uygulamaya konulmasl temin 
edilecektir. 

Ba~a kaymakamhklar olmak uzere, gorevIi ve sorumlu kurumlartmlZCa okul·..sliven1igine 
yonelik tedbirlerin her seviyede ahnarak slrah amirierce, konunun takibinin saglamlmasml ve 
uygulamada herhangi bir aksakhga sebebiyet verilmemesi hususunda; 

Geregini onemle rica ederim. ~ 
~'UZ--

Vall 
-2
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