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ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE 
KAMU GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA 

DAİR KARAR

AMAÇ

Madde 1- Çocuklarımızın dış ortamda türlü tehlikelere maruz kalmalarını engellemek, ruhsal ve 
bedensel açıdan sömürülmelerinin önüne geçmek, eğitim haklarının engellenmesini önlemek, bedensel, 
zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişmesine zararlı olacak biçimde aileleri ya da başka kişiler 
tarafından ihmal veya istismar edilmelerini önlemek için korunma haklarını uygulamak, kamu 
güvenliğini en etkin şekilde sağlayabilmek için uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu karar Şırnak ili sınırları içerisinde, her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara 
karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, bedeni, ruhi, ahlaki gelişmeleri ve şahsi 
güvenlikleri tehlike içerisinde bulunan çocukları, bu çocukları ihmal ve istismar eden gerçek ve tüzel 
kişileri ve bu kararı uygulamakla görevlendirilen kolluk kuvvetlerini kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3- Bu Karar;

1. Anayasanın 41.42. 56, ve 58. Maddeleri,

2. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun, 3. maddesi, (a) bendi, 1. fıkrası,

3. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 4. Maddesi,

4. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 1 l/c ve 66. Maddesi,

5. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi,

6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,

7. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 52. 56. ve 59. Maddeleri,

8. 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna 
dayanılarak çıkarılmıştır.



GENEL ESASLAR

Madde 4- Veli ya da vasiler çocuklarının: kamu düzenini ve sosyal hayatın akışını bozan, kamu 
görevlileri ve kolluk kuvvetlerinin hizmet vermesini aksatan, toplumun ve bireylerin güvenlik algısını 
zedeleyerek panik ve korku uyandıran, çalışma hayatının normal akışım aksatan, okullardaki eğitim ve 
öğretimi engelleyen, aksamasına neden olan fiil ve hareketlerde bulunmasını, taşlama, yol kapama, 
lastik yakma gibi eylemlere katılmalarını önlemekle yükümlüdür.

Madde 5- Çocuklarını okula göndermeyen, okula kayıtlı çocuğunu eğitim-öğretim yılı 
içerisinde okula devam ettirmeyen, yapılan ikazlara rağmen bu davranışlarına devam eden aileler 
hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Madde 6- İlimiz genelinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe veya benzeri 
kaplarla benzin, mazot, gaz vb. yanıcı maddelerin satılması yasaklanmıştır. Zorunlu hallerde yakıt 
almak isteyen kişinin kimlik fotokopisinin arka yüzüne kendi el yazısı ile adres ve telefon bilgileri 
yazılarak satış yapılacak, alınan belgeler süresiz olarak saklanacak, istenmesi halinde güvenlik 
güçlerine ibraz edilecektir. Alınan bu karara uymayanlar hakkında cezai hükümler uygulanacaktır.

Madde 7- İlimiz genelinde yaşanan toplumsal olaylarda veya zaman zaman münferit olarak 
meydana gelen yol kapama eylemlerinde genellikle çocukların araç lastiklerini yakarak kamu güvenliği 
ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri görüldüğünden, ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 
tüm lastik bayilerinin, lastik tamircilerinin, diğer iş yerlerinin ve kişilerin çocuklara lastik satmaları, 
temin etmeleri ve lastikleri muhafaza etmeden iş yeri çevresinde herkesin kolayca alabileceği şekilde 
bulundurmaları yasaklanmıştır. Alman bu karara uymayanlar hakkında cezai hükümler uygulanacaktır.

Madde 8- Kişilerin hayatı, sağlığı ya da mal varlıklarım tehdit edebilecek şekilde ya da 
kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda metruk yerlerde, park ve bahçelerde ve açık 
alanlarda ateş yakmak yasaklanmıştır. Alınan bu karara uymayanlar hakkında cezai hükümler 
uygulanacaktır.

Madde 9- Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla okullarımızda devam etmekte 
olan eğitim ve öğretim faaliyetlerini olumsuz şekilde etkileyecek, toplumda panik ve korkuya sebep 
olacak oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı (torpil, maytap, vb.) maddelerin ayrıca kimyasal bileşiklerde 
içerebilen yakıcı yanıcı özelliği olan (biber gazı, biber spreyi) göz yaşartıcı gazların 18 yaşından 
küçüklere satılması yasaklanmıştır. Alınan bu karara uymayanlar hakkında cezai hükümler 
uygulanacaktır.

Madde 10- 18 yaşından küçüklere tekel ürünlerinin (sigara, alkollü her türlü zararlı madde ve 
içki ile keyif verici maddelerin) satışı yapılmayacaktır. Bu ürünlerin satışını yapan müessese sahip ve 
çalışanları hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Madde 11- Çocukları hakkında ilgili mahkemece sağlık, eğitim ve danışmanlık tedbiri kararı 
verilen ancak tüm mesleki çalışmalara rağmen, gerekli özeni göstermeyen, direnç gösteren veli veya 
vasiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
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CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 12- Bu kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına 
muhalefet eden, zorluk çıkaran kişilere, kamu düzenini ve esenliğini bozan çocukların veli, vasi ya da 
kanuni temsilcisine 5442 sayılı II İdaresi Kanununun 11. ve 66. Maddeleri gereğince, fiil ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi ve diğer hükümleri gereği idari 
işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 13- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 14- Bu kararı Şırnak Valiliği yürütür.
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