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MUS VALiLiGi 

il Milli Egitim Mudiirlugu 


ISayl :32026198-100-E.18266218 03.10.2018 

Konu :Okullar ve <;evrelerinde Almacak ~ I 
Guvenlik Tedbirleri 'I
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II 
I .............................KAYMAKAMLIGINA 

(ilye Milli Egitim Mudiirlugu) I 
: I ................................ MODDRLOGUNE 

I I 
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2018-2019 egitim ogretim ydmda okullar ve yevrelerinde almacak giivenlik: tedbirleri 
ile ilgili i1 Yazl j~leri Miidurlugfullin 10/0912018 tarih ve 7259 saYllI yazlSl yazlmlz ekinde 
gonderilmi~ olup, ilgi yazl dogmltusunda gerekli tedbirlerin almmasl hususnda: 

Bilgi ve geregini rica ederim. 

Metin iLci 
Vali a. 

Milli Egitim MudurU 

Ekler: 

l-Yazl (4 Sayfa) 


DagltIm: 

ilye Kaymakamhklanna 

Anaokul, ilkokul ve Ortaokul Mud. 


Bu "vrak gilvcnli clcktronik imza He imzalanlllJ$tlr. htlps:l!evraksorgu.meb.gov.tr adresinden acc3-4ebS-3441-S40S-25S4 kodu He teyit edilebilir. 



T.e. 

MUS V ALiLidi 


il Y azl i~leri Miidiirliigii 


SaYl : 44268759-249-E.7259 10/09/2018 
Konu: Okullar ve <;evrelerinde Almacak Giivenlik Tedbirleri 

MU~ iL MiLLi EdiTiM MunuRLudUNE 

ilgi : ic;i~leti Bakanhgmm 04.09.2018 tarihli ve 23635644-249/6554 saYlh emri. 
iIgi yazlyla, 2018-2019 Ylh egitim-ogretim doneminde Ulke genelinde polis/jandarma 

sorwnluluk bolgesindeki okullar ile c;evresindeki teror, asayi~, narkotik, trafik vb. konulardaki 
oncelik dereceleri ile sosyal, ekonomik, kiiltiirel·· ve siyasal yapIlarl goz onilnde 
bulundurularak analizler yapl1ml~, okullar dort oncelik derecesine aynlml~ ve okullarm daha 
giivenli hale getirilmesi amaclyla belirtilen tedbirlerin almmasl uygun gorUldiigii 
bi!dirilmi~tir. 

Gorevli ve sorumlu kurumlann ekli yazlda belirtilen hususlarm hassasiyetle uygulayarak 
bizzat takip etmeleri, okul gUvenligine yonelik koruyucu ve onleyici tedbirlerin almmasl ve 
uygulanmasmda gorevli ve yetkili kurumlarca i~birligi yapllarak herhangi bir aksakhga 
meydan verilmemesi hususunda, 

Geregini rica ederim. 

Alper <;ip<;i 

Vali a. 


Vali YardlmClSl 

Ek: Bakanhk emri. 

DAdITIM: 
MU~ BELEDiYE BA~KANLIdINA 
iL<;E KA YMAKAMLIKLARINA 
MU~ iL JANDARMA KOMUTANLIdINA 
MUS iL EMNiYET MUDURLUdUNE 
MU~ iL 6ZEL iDARESiNE 
MU~ iL TARIM VE ORMAN MUDURLUdUNE 
MU~ iL <;EVRE VE SEHiRCiLiK MUDURLUdUNE 
MU~ iL MiLLi EdiTiM MUDURLUdUNE 
MU~ iL SAdLIKMOOURLUdUNE 
MU~ AiLE, <;ALI~MA VE SOSYAL HizMETLER MOOURLUdUNE 
MU~ BiLGi i~LEM ~UBE MUDURLOdUNE 

*Bu beIge elektronik ill;l.zahdlr. imzah suretinin asbm g5nnek i\;:in https:/lwww.e-icisleri.gov.trlEvrakDogrulama 
adresine girerek (qgu7,kV-a41FOV-tkFc03-1galKr-GfOD/OuT) kodunu yazlll1z. 

KUltiir Mall. Istasyon Cad. AtatUrk Bulv. HUkilmet Konagl Kat 2 
Bilgi i9in: Alper ARAS Telefon No: (436)212 1255 Dahi1i: 12 J Faks No: (436)212 1255 

e-Posta: musiQ)icisleri.gov.tr Internet Adresi: www.icisleri.gov.tr SEF 
TelefonNo: 

www.icisleri.gov.tr
https:/lwww.e-icisleri.gov.trlEvrakDogrulama


T.e. 
iC;i~LERi BAKANLIGI 


iller idaresi Gene1 MOdUrliigu. 


SaYI : 23635644-249-E.6554 04/09/2018 
Konu ; OkulJar ~e C;evrelerinde Almacak Guvenlik Tedbirleri 

fIgi: 22/12/2016 tarihl i Okullarda Giivenli Ortamm Sagianmasma Yonelik Koruyucu ve Onleyici 
Tedbirlerin Artmlmasma ili~kin j~birligi Protokolu. 

Bakanhglmlz i Ie Milli Egitim Bakanligi arasmda 2007 YIhnda imzalanan ve 22.12.2016 
tarihinde giinceJJenen ilgi "i;;birligi Protokolii" ile yocuklanmlzm daha giivenli egitim
ogretim ortamlarmda yeti;;tirilmeleri amaylannll~tIr. 

2018-20 I9Ylh egitim-ogretim doneminde Ulke genelinde polis/jandarma sorumluluk 
bolgesindeki okullar ile yevresindeki teror, asayi;;, narkotik, trafik vb. konulardaki oncelik 
dereceleri ile sosyal, ekonomik, kiiltUrel ve siyasal yapiiarl goz oniinde bulundurularak 
anaIizler yaptlm\~, okullar dort oncelik derecesine ayrIlml~ ve okullann daha guvenli hale 
getirifmesi amaclyla a~agldaki tedbirlerin ahnmasl uygun goriilmii~tiir. 

1. Jandarma Sorumluluk Bolgesinde; 
a. 1 inci ve 2 nci oncelik dereceli ilkokul, ortaokul ve liselerin tarnamma "ozel gUvenlik 

gorevlisi" gorevlendirilecektir. 
b. Aynca 1 inci ve 2 nci oncelik dereceli ortaokul ve liseler en az (3) personelden 

olu~an devriyelerle kontrol edilecektir. 
c. Diger oncelik derecelerinde bulunan okullar iyin ise "giivenli egitim koordinasyon 

gorevlisi" belirlen¢cektir. 
2. Polis Sorumluluk Bolgesinde; 
a. 1 inci oncelik derece ilkokullar ile 1 inci ve 2 nci oncelik dereceli ortaokul ve 

liselerde sabit olarak "okul kolluk gorevlisi" ile "ozel gUvenlik gorevlisi"; ihtiyay duyulan 
diger oncelik dereceli okul1arda yalmzca "ozel gUvenIik gorevlisi" goreviendirilecektir. 

b. Aynca tUm okullarda "giivenli egitim koordinasyon gorevlisi" ile giri~-ytkt~ 
saatlerindeki yogunluga gore ekipler goreviendirilecektir. 

3. Okul kolIuk gorevlisi; 
a. Gorevli oldugu okul dl~lllda ozel gUvenlik gorevlisi gorevlendirilen oncelik dereceli 

ve yakll1 mesafede ,bulunan en az (2) okuldan da sorumlu olacakttr. 
b. Gorevlendirilen okullarda aynca guvenli egitim koordinasyon gorevlisi 

goreviendirilmeyecek, bu gorev okul kolluk gorevlisi tarafmdan yUrUtUlecektir. 
c. Gorevli oldugu okulun oncelik derecesi degi~tiginde veya ba~ka bir okulda ihtiyay 

oimasl halinde yeniden gorevlendirme yaptlaca'ktlr. 
4. Okul kolluk gorevlisinin etkin bir ~ekiide gorev yapabilmesi iyin; okul giri~-91kl~ml 

gorebilecegi ve ani geli~en olaylara mUdahale edebilecegi egitim kurumunun fiziki yaplsma 
*Bu beIge elektronik imzahdlr. irnzah suretinin aslllu gormek ilfin lJ11!2£j/www.e-icisleri.gov.trlEvrakDogrulama adresine 
girerek (+D2w81-QrSZPP-VGDb3M-el>JXtLF-NdORvBl /) kodlffiuyaZlIlIz. 

inonfl Bulvan No:4 06644 Bakanhklar Bilgi i~in: Hasan Basri azoEMiR 
Telefon No: (312)422 42 72 FaksNo: (312)425 3430 POLiS MEMURU 
c-Posta: "Pk.iI!Cljdaresi(j'mcisleri gov'tr internet Adres;: wwwjcisleligovtr TelefunNo: 



uygun mekan saglanacaktlr. 
5. Okullarda gorevlendirilen ozel guvenlik gorevlilerinin denetimi kolluk birimierince 

titizlikle yapllacaktlr. 
6. Okul kolluk/gUvenli egitim koordinasyon gorevlileri, sorumlu olduklan okullardaki 

yoneticilerle; birinci ve ikinci oncelik dereceli okullarda sUrekli irtibat halinde olacak, 
uc;UncU oncellk dereceli okullarda haftada bir, dordUncU oncelik dereceli okullarda onbe~ 
gUnde bir, diger okullarda ise ayda bir gorU~me yapacaktlr. GorU§melerde tespit edilen 
sorunlara ili§kin hazlrlanan tutanaklar kollugun c;ocuk birimlerine gonderilecek, okul ve 
c;evresindeki risk fakWrlerinin ortadan kaldmlmasma yonelik diger kurum ve kurulu~larla 
i~birligi yapllarak gerekli tedbirler ahnacaktlr. 

7. Okul onieri ve yakll1 c;evresinde ogrencilerin kOtU ah~kanhklar edinmesine ve sw;a 
sUrUklenmesi.ne sebep olabilecek alkol, sigara, tUtUn vb. maddeler ile kesici, delici, 
yaralaYlcl vb. piger unsurlarm sattlmasl, ta§mmasl ve bulundurulmasml oniemek amaclyia 
tedbirier almacaktlr. 

8. Okul onUnde ve c;evresinde okulla ili§kisi bulunmayan ve ogrenciler ic;in risk 
olu$turacak $ahlslar uzakla~tmlacak, gerektiginde 5442 saYlh i1 idaresi Kanununun 11 inci 
maddesinin (c)',bendi kapsamll1da almacak Valilik kararma uymayaniar hakkmda 5326 saYlh 
KabahatIer Kanununun 32 nci maddesi hUkmU geregince idari yaptmm uygulanacaktir. 

9. Ogrencilerin madde bagllnhhgl ve diger zararh ah§kanhklara kar§l korunmasl amaCI 
He diger kurumlarla koordineli bir $ekilde okullar c;evresinde kafe, internet salonu, market, 
bUfe, park, bah~e vb. kamuya aC;lk alanlarda c;ocuk, narkotim, asayi§ ve ihtiyac; duyulan diger 
ekiplerle genel asayi$ uygulamalan ve denetimler yapIlacaktlr. 

10. Egitim,ogretim OltamInI olumsuz etkiledigi degerlendirilen metruk bina ve yapIlann 
Belediyelerl il Ozel idareleri tarafmdan YlkIlmasl saglanacaktlr. 

11. Okul ve c;evresinde; 
a. C;ocuklann ruhsal ve bedensel geli§imlerini olumsuz yonde etkileyebilecek tum 

unsurlardan korunmasl, 
b. Ogrencilerin teror nitelikli olu§umlar ile narkotik ve asayi§ suc;lanndan uzak 

tutulmasl ve korunmasl, 
c. C;ocuklarm internet ve oyun salonlannda, zararh etkilerden korunmasl, 
d. C;ocuklann girmesinin yasak oldugu bar, kahvehane vb. yerlere almmamasl, 
e. Park, bahc;e vb. kamuya aC;lk alanlarda ogrencilerin madde baglmhhgl ve diger zararh 

ah§kanhklara k~r§1 korunmasl amaCI ile diger kurumlarla koordineli bir §ekilde c;ocuk, 
narkotim ve asayi~ ekiplerince denetimlerin artmlmasI saglanacaktIr. 

12. <;::ocuklatm korunmasma yonelik yapllan c;ah§malara ek olarak ba§ta motosikletli 
asayi§ timleri ile narkotimler olmak Uzere ihtiyaC; duyulan diger ekipler okul onleri ve 
c;evresinde gorevlendirilecektir. 

] 3.04.04.2015 tarihinde yUrUrlUge giren 6638 saYlh "Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanunu, JandarIT\a Te$kilat, Gorev ve Yetkileri Kanunu He Bazl Kanunlarda Degi§iklik 
Yapllmasma Dair,Kanun" ile egitim kurumlan ve tesislerine 200 metre mesafede meydana 
geldigi takdirde cezasl yart oranmda artmlan uyu§turucu olaylarma ili§kin deli1lendirme 
c;all§malan titizlikle yUrutiilecektir. 

14. GUvenlik kamera sistemi kurulan okullarm c;evre gUvenliginin etkin bir §ekilde 
saglanabilmesi ve olaylann kaYlt altma aiinmasl amaclyla gorUntUler oncelikle okul 
yonetimleri taraflqdan izlenecek ve degerlendirilecektir. Aynca Kent Guvenlik Yonetim 

*Bu beIge elektronik imziltdlf. imzah smetinin asltm gormek i<;:in httvs:!Iwww.e-icislerj.gov.trlEvrakDogrulqmg adresine 
girerek (+D2w81-QrSZP;p-VGDb3M-ewXtLF-NdQRVBj I) kodunuyaZlUlz. 
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fuontiBulvan No:4 06644 BakanlIkJar 
Bilgi i,m: HasanBasri OzoEMlRTelefon No: (312)422 42 72 Faks No: (312)425 34 30 

e-Posta: .!illk ilIeridaresi@icisleri gO~.lr internet Adresi: vlww.icisleri.gov.tr POLiS MEMURU 
TelefonNo: 

http:sUrUklenmesi.ne


Sistemlerine (KGYS) entegre «alJ~malan da tamamlanacakttr. 
15. MUlki amirlikler koordinesinde okul yonetimi ve okul aile birligi He i~birligi ve 

koordinasyon ic;erisinde ilgili birimlerin uzmanlan tarafmdan ogrencilere yonelik "kiilisel 
gu.venlik vesuytan korunma yontemleri" konusunda egitim programlan hazlrlanacak, bu 
egitim programlanna; okullar at;lImadan once okul yoneticilerinin, ogretmenlerin, 
STK'larm, imuhtarlann, okul aile birliginin ve velilerin; okullar a911dlktan sonra ise 
ogrencilerin katlhmlan saglanacaktlL 

16. "GUvenli Egitim" kapsammda alman tedbirlerin kamuoyuna duyuruhnasma yonelik 
faaIiyetler, konusuna gore ilgili birimlerce yapllacaktlr. 

17. 1774 SaYlh Kimlik Bildirme Kanunu c;erc;evesinde okul kantinlerinde veya okul 
h;erisinde herhangi bir gorevde soz]eilme1i olarak c;ah~an ki~ilerin kimlik ve ileti~im bilgileri 
okul idareleri ile irtibat kurularak temin edilecek ve takibi yapllacakt1r. 

18. 25 f 10.20 17 tarihinde yenilenen "Okul Servis Arac;lart Yonetmeliginin ilgili 
maddeleri kapsammda yap,! Ian denetim lere titizlikle devam edilecektir. 

_. . 19. Ted.b irlerin s~kret~ry~sl ko Ilugun c;ocuk birimlerince yerine getirilecek, giivenli 
eglym ko~rdmasyon g?revltlen, okul kolluk gorevlileri, okul giri~-C;lkl~ saatlerinde gorevli 
e~~p!.~l~:~~.zel gu.venltk gorevlileri ve ihtiyac; duyulan diger bilgiler Emniyet Genel 
MudUllugu/Jandarma Genel ~o~nutanhgl Asayi~ Dairesi Ba~kanhgma bildirilecektir. 

20.2017-2018 yIlI egltlln ogretim doneminde yaymlanan 23 082017 t 'hr 
Bakanhk:3, EGM: ~3 .no'lu geneIge yUrUrlUkten kaldlfllml~tIr. " an 1 ve 

~uk~nda ?e~Irttlen hususJarm hassasiyetle uygulanarak il Valisi/il 'e K k 
koordmesmde IlIIIye Emniyet MiidUrii iJe illil J d C; ayma amI 
edilmesi, okul giivenliaine yo"nell'k k c;e a~. arm~ ~omutam tarafmdan takip 

b . oruyucu ve onleYIc t db' I .
uygulanmasmda gorevli ve yetkili kuruml . b' r-' 1 e If enn ahnmasl ve 
meydan veril1l).emesi hususunda, arca I~ Ir 19l yapllarak herhangi bir aksakhga 

Bilgi ve geregini arz ve rica ederim. 

Siileyman SOYLU 
Bakan 

DAGITIM: 
Geregi: 

Bilgi:81 il Valiligine 
Aile, ~ah~ma ve SosyaJ Hizmetler 
Bakanhgma 
Milli Egitim Bak:anllgIna 
Miilkiye Tefti~ KuruIu Ba~kanhgma 
Jandarma GeneI Komutanltgma 
Emniyet Genel MildiirIagilne 

'Eo b"g, "'ktmnik '=\l,d•. im"" "'ret;"'n "'m, gO,m,k ""bop, ·Ilwww,.i,;'/,d crW./dEw-akDnwutam" rul"",,,girerek (+D2w81-QrSZPp-VGDb3M-ewXtLF_NdQRVBj /) kodunu yazilllZ. 
~-,-" ~~-- ~~' ____ l ___"_ 

lnonlJ Bulvan NoA 06644 BakanJlliJar 

Telefoll No: (312)422 42 72 Faks No: (312)425 34 30 


e·Posta: !lJ2kil/eridaresi({i)icisleri !.\Qiurintemet Adresi:~w.icisleri @\:J!: 

Bilgi icin: Hasan Basri OZOEMtR 

POLiS MEMliRu 
TelefunNo: 


