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Muş İl Merkezi ve İlçelerinde bulunan İlkokul, Ortaokul Lise ve  Dengi Düzeyindeki okulların 

çevresinde alınacak Tedbirlerle ilgili, okulla ilgili ilişiği olmayıp okul çevresinde toplanan şahısların 

okul Çevresinden Uzaklaştırılması ve buna uymayanlara İdari Para Cezası Uygulanması hakkında 

karar. 

Amaç 

Madde 1 – Muş İl sınırları içinde kamu düzenin sağlanması, okul çevrelerinde şiddetin 

önlenmesi, bu kararla özellikle giriş ve 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 

mekan tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit ve 

tehlikenin engellenmesi, uyuşturucu satıcıların asıl hedefinin gençlerimiz olduğu hususu dikkate 

alınarak okul çevresinde uyuşturucu ile mücadele yapılması, yasa dışı faaliyet gösteren ideolojik ve 

bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının engellenmesi amaçlanmaktadır. 

Kapsam 

Madde 2 – Bu karar Muş İl sınırları içerisinde bulunan İlkokul,Ortaokul Lise ve  Dengi 

Düzeyindeki okullarınbahçesini ve okul çevresini kapsar. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3 – Bu karar 5442 sayala İl İdaresi Kanunun 11/C ve 66. Maddesi,5326 sayalı 

Kabahatler Kanununun 32. Maddesi, Çocuk Koruma Kanunun 26/09/2007Tarih ve ‘Okullarda 

güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanması’ konunun Bakanlık No:88 sayılı genelgesi ile 22/01/2013 

tarih ve ‘Güvenli Okul-Güvenli Eğitim Projesi’konulu bakanlık No:4 sayılı genelgesi uyarınca 

hazırlanmıştır. 

Genel Esaslar 

Madde 4 – Bu kapsamda aşağıda belirtilen Tedbirler alınmıştır. 

a) İlkokul, Ortaokul Lise ve  Dengi Düzeyindeki okulların çevresinde, bahçesinde veya okul 

dış kapısı önünde, okul öğrencisi olmayan, okulla ilişiği bulunmayan ve öğrenci velisi 

bulunmayan şahıslar, okul çevresinde bulundurulmayacaktır. 
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b) Öğrencilerin, şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, 

ruhsal, bedensel ve cinsel yönde etkileyecek müstehcen, neşrilyat ve diğer olumsuz 

unsurlardan, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için, okul ile ilişiği 

olmayan, işsiz güçsüz, boşta gezen, durumundan şüphelenilen kişilerin okul önü ve okul 

çevresini mekan tutmaları önlenecektir. 

c) Ayrıca İlkokul, Ortaokul Lise ve  Dengi Düzeyindeki okulların çevresinde, bahçesinde veya 

okul dış kapısı önünde, okul öğrencisi olup (sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde olan 

öğrenciler hariç) mazereti olmaksızın ders saatinin dışında öğrenci ve şahısların 

bulunmasına izin verilmeyecektir. 

 

Cezai Hükümler: 

Madde 5 – 4. Maddenin (a) ve (b) bendinde alınan kararlara uymayanlar hakkında, 5442 sayıla 

İl İdaresi Kanunun 66. Maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesinin 1. Fıkrası 

gereğince yasal işlem yapılacaktır. 

 

Yürürlük: 

Madde 6 – Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 7 –Bu karar Eğitim Ve Öğretim dönemlerini kapsar. 

Yürütme 

Madde 8 – Bu kararı Muş Valiliği Yürütür. 

 

 

        Seddar YAVUZ 

Vali 
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Madde 11-(Değişik:R.G.24.06.2003-25148/17.06.2003/4897-1.md.)A) Vali, İl sınırları içinde 

bulunan genel ve özel bütün kolluk ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, Kamu düzeni 

ve güvenliğini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk 

kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal 

yerine getirmekle yükümlüdür. 

B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır kıyı emniyeti ile ilgili bütün işleri, yürürlükte 

bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür. 

C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 

emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. 

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan 

karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır. 

Madde 66-(Değişik:08.02.2008/26781-5728/125.md.) İl genel kurulu veya idare kurulları 

yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen 

tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat 

gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 

ncimaddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. 

KABAHATLER KANUNU 

 

 

 

Emre aykırı davranış Madde 32- (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya 

da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak 

verilen emre aykırı hareket eden kişiye 189 (Yüs Seksen Dokuz) türk lirası idarî para cezası verilir. 

Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.  

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.  

(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda 

yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.  
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AMAÇ: 

Madde 1 – İlimizin Kamu Düzenini genel asayiş ve güvenliğini önemli derecede doğrudan 

etkileyen, 6136 sayılı kanun kapsamı dışında kalan kelebek, sallama tabir edilen ve özel amaçlarla 

imal edilen bıçaklar ile benzeri aletlerin maksat dışı kişi üzerinde, çantalarında taşınmasını önleyerek, 

şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM: 

Madde 2 – Bu karar; Muş İl sınırları içerisinde şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda 

kullanılan, 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen kelebek tabir edilen veya özel amaçlarla imal 

edilen bıçaklar ile benzeri aletlerin satılması, satın alınması, nakledilmesi, kişi üzerinde, çantalarında 

maksat dışı taşınmasının yasaklanması ile bu karar uymayanlara idari para cezası uygulanmasına 

ilişkin düzenlemeleri kapsar. 

DAYANAK: 

Madde 3 – Bu karar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C Maddesi, 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 4/1,18. Ve 32. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

TANIMLAR: 

Madde 4 – Bu kararda geçen, 

Bıçak             : 1 sap ve çelik bölümden oluşan kesici aracı, (ekmek bıçakları, çakı bıçakları, 

satır tabir edilen kalın uçlu kasapların kullandığı enli bıçak vb. gibi) 

Kelebek Bıçak   :Paralel iki saplı katlanabilir çakı tabiride kullanılan bıçak türünü, 

Sallama             : Sap kısmı dışında keskin yüzeyi 50cm . yakın olan büyük ekmek bıçağı,  

Kesici Alet        : Bisturil, neşter, falçata, jilet vb. gibi kesici nesneleri, 

Delici Alet         : Özel hazırlanmış tornavida, şiş vb. gibi delici nesneleri ifade eder. 

GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR 

Madde 5 –6136 Kanun kapsamına girmeyen kasap bıçağı, ekmek bıçağı, sırtı testere dişli av 

bıçağı, tek veya iki yüzü keskin olarak özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile kelebek tabir edilen 

bıçakların vb. aletlerin ilimiz sınırları içerisinde; 

a) Kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakların 2521 sayılı kanun hükümlerine göre 

ruhsatlandırılan işyeri ile belediyelerce ruhsatlandırılan yerler dışında satışı ve sergilenmesi 

yasaktır. 
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b) Kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakların 18 şaşından küçüklerce satın alınması, taşıması 

ve bunlara satılması yasaktır. 

c) 18 yaşını dolduranların kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakları park, meydan, cadde, 

sokak, okul önü, okul bahçesi ve çevresi, Pazar yerleri, alışveriş merkezleri, umuma açık 

istirahat ve eğlence yerleri, toplu taşıma araçları, tüzel kişilere ait lokal vb. yerler, açık ve 

kapalı yer toplantıları ile miting ve yürüyüşlerde üzerlerinde, çantalarında bulundurmaları 

ve taşımaları yasaktır. 

d) 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen kesici, delici, bereleyici alet ve bıçaklar ile bir sanat 

veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunan veya ev gereçlerinden olan bıçak ve 

benzerlerinin nakilleri ve taşınmalarının ‘bavul, valiz, takı veya çantalarında, çuval, bez 

torba veya ambalajlarında, araçların bagaj veya torpido gözlerinde ani olaylarda 

kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şeklinin dışında her 

ne suretle olursa olsun taşınması yasaktır. 

CEZAİ HÜKÜMLER: 

Madde 6-  5. Maddenin(a),(b),(c) ve (d) bentlerinde alınan karalara ve getirilen yasaklamalara 

riayet etmeyenler hakkında fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyorsa 5442 sayılı kanunun 66. Maddesi 

delaleti ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır. 

Madde 7- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 18. Maddesi açıkça ‘Kabahatin Konusunu 

oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, 

ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir ayrıca’ Mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 

eşyaya el konulabileceği’ hükmünü düzenlemiştir.  

5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 18. Maddesine istinaden kolluk tarafından bu karar gereği işlem 

yapılan ve 6136 S.K.M Kapsamında Değerlendirilmeyen Tüm Kesici Aletler ‘Mülkiyetinin kamuya 

geçirilmesi kararı’ alınana kadar muhafaza altına alınacaktır. 

YÜRÜRLÜLÜK: 

Madde 8 – Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

Madde 9 – Bu karar Muş Valiliğince (bağlı kolluk kuvvetleri marifetiyle) yürütülür. 

 

 Seddar YAVUZ  

  Vali 

 

 


