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a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.
b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu.
c) 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun.
ç) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu.
d) Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik.

İlimiz sınırları içerisinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesi (c) fıkrası
gereğince kamu düzeninin sağlanması, eğitim-öğretimin engellenmemesi, okul çevresinde
şiddetin önlenmesi, özellikle giriş çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel
gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin
kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan işsiz güçsüz, boşta gezen kişilerin okul
çevresini mekân tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her
türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz
olduğu hususu dikkate alınarak okul çevresinde uyuşturucu ile mücadele edilmesi, yasadışı
faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının engellenmesi
bakımından Valiliğimizce aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
1-Sivas İli sınırları içerisinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların
çevresinde, bahçesinde ve okul dış kapısı önünde okul öğrencisi olmayan, okulla
ilişiği bulunmayan ve öğrenci velisi olmayan şahısların bulunmaları yasaklanmıştır.
2-Öğrencilerin şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı
alışkanlıklardan, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması nedeniyle okul ile
ilişiği olmayan, işsiz güçsüz, boşta gezen, durumundan şüphelenilen kişilerin okul önü ve
çevresinde bulunmaları yasaklanmıştır.
3-Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların çevresinde, bahçesinde veya okul
dış kapısı önünde, okul öğrencisi olup (sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunan
öğrenciler hariç) mazereti olmaksızın ders saatinin dışında öğrenci ve şahısların bulunması,
ayrıca öğrencileri ruhsal, bedensel ve cinsel yönden etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer
zararlı unsurların satılması, dağıtılması yasaklanmıştır.
5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66 ncı maddesi gereğince yayımlanan Sivas
Valiliğinin bu kararına uymayanlar, kararın yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve
icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar hakkında sorumluluk alanı içerisinde kolluk
kuvvetleri tarafından eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu 32 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.
Gereğini rica ederim.
Davut GÜL
Vali

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(jrteRK-owcDD8-VBhzJk-/O49P2-OVOnOWdl) kodunu yazınız.
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