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AMAC

Madde 1.

Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt arastnda

20.09.2007 tarihinde'mzalanan"Okullarda Gtivenli Ortamln Sallanmaslna

Yiinelik Koruyucu Ve Onleyici Tedbirlerin ahnrlmasrna itigt in iEfirligi
Protokolii" temel ahnarak; il Milli Egitim Miidiirliigii ile okul giivenlili konusunda

ortak gahqma yapacak ilgili kurum,/kuruluglar arasrnda igbirlili sallamakttr.

Bu amaQla;

o Gtivenli egitim-dgretimorlamlartntnoluqturulmast,
. Okul giivenligini tehlikeye atabilecek muhtemel olaylanntn cinlenmesi,

o Okul ve qevresinde tehlike olugturabilecek her tiirlti okul giivenlilin
sallanmasr ve 6'nlem ahnmasr

. Okul drgrnda ve iginde okul giivenligini etkileyebilecek etkenlerin:

elitimcileri cigrencileri ve iliqkili difer personeli rahatstz etmelerinin

engellenmesi, egitim ve dlretimin giivenligini tehdit etmelerinin
dnlenebilmesi.

. Okul giivenligi ile ilgili taraflann iqbirli[i ve koordinasyonunda, mevcut

okul giivenligi durumunun belirlenerek koruyucu ve 6nleyici giivenlik
tedbirlerinin ahnmasr ve mevcut tedbirlerin arttlnlmasl. hedeflenmektedir.

KAPSAM

Madde 2.

Bu protokol, Tnbzon Il Milli Elitim Mi.idiirliilii ile okul grivenligi
konusunda ortak gahqma yapacak kurumlar arasrnda igbirlilinde,

. OErencilerimizin giivenli yagam alanlannda gelecele hazrrlanmalan,

. Ulkemize yararh bireyler olarak yetigmeleri,

r Her tiirlii kdtii ah$kanhklardan korunmalan,
. Ruh ve beden saghgr yerinde bireyler olarak yetigtirilmeleri,
o Giivenli ortamlarda <ilrenim gdrmeleri amacryla okul giivenli[inin

sallanmasr ve siirdiiri.ilebilirlili ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3.

Bu protokol;
. 1739 sayrh Milli Egitim Temel Kanunu,

. 20.09.2007 Okullarda Giivenli Onamrn Sallanmasrna Yitnelik Koruyucu Ve
Onleyici Tedbirlerin altmlmasrna lliqkin Iqbirligi Protokolt.i ht.iktimlerine

gcire hazrrlanmrgtrr.
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TARAFLAR
Madde 4.

Bu protokoliin taraflan;

1 . Trabzon Valilifii
2. Trabzon il Milli Egitim Miidiirlii[ii
3. TrabzonBiiyiikgehirBelediyesi
4. Il Emniyet Miidiirliifiti
5. It Jandarma Komutanl rgr

6. il Genglik ve Spor MudiirliiEii
7. il Grda Tanm ve Haywancrhk Miidilrltilii
8. il saghk Miidiirlii[ti
f. il Halk Salhlr Miidiirli.ilti
10. QEDA$ (Qoruh Elektrik Dalrtrm A.$.)
I 1. $oftirler ve Otomobilciler Odast

12. Trabzon Servis Araglarr Odasr

YUKTJMLULUK
Madde 5

5.l.Trabzon Valilili
5. L I Protokolii ilgili tiim kurumlara bildirmek,

5.1.2. Protokol kapsamrnda yaprlacak gahgmalartn koordinasyonunu sa$lamak,

5.I .3. Delerlendirme toplantrlan yoluyla kurumlarrn belirli ddnemlerde

toplanmalanm saglamak.

5.2. Trabzon il Milti ngitirn Miidiirliilii

5.2.1. Protokol kapsamrnda kurumlardan ahnacak destekler konusunda gahgmalar

yapmak,

5.2.2. Okul giivenlili konusunda okullann ihtiyaglarrnr belirlemek,

5.2.3. Ilgili kurumlar ile sorunlartn giderilmesi konusunda iletigim ve igbirligi iginde

gahgmalann ytiriitiilmesi igin gerekli planlamayr yapmak,

5.2.4. Okul giivenli$i konusunda yaprlacak tiim gahqma ve yazr$malann siireq

ydnetimini kayrt altrna ahnmastnr sallamak,

5.2.5. Okul g0venlik kameralarrmn giivenligi sa[layaoak gekilde diizenlenmesi ve

gece gdrti$ dzelligi olan kameralann kullanrlmasr hususunda gahgmalar yaprlmastnr

sa[lamak,
5.2.6. Okullarda gahgan sivil gahganlarrn kimlik bildirimlerinin 1774 saytlt kanuna

gdre ilgiti birimlere bildirimlerinin yaptlmastnt sallamak,

5.2.7. "Beslenme Dostu Okul" ve "Beyaz Bayrak" uygulamast gibi okul giivenlifi ile

ilgili gahgmalann kapsamt geniqletilerek tiim okullarda tamtlm ve uygulamalan

konusunda gerekli gahgmalann yaptlmasrnr sallamak.
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5.3. Trabzon Biiyiilqehir Belediyesi
5.3.1. Okul bahgeleri ve gevrelerinde zemin konusunda iyilegtirme ve asfaltlama gibi

diizenlemeler ile ilgili gelebilecek talepleri ve ihtiyaqlarr mevcut fartlara gdre

delerlendirerek yaprlabilecek iyileqtirme gahgmalarr ile destek vermek,

5.3.2. Sosyal ve ktiltiirel faaliyetler igin alan ve salonlar vb. alanlarrn kullanrmr

konusunda destekler vermek,

5.3.3. Diizenlenmesi planlanan ya da ihtiyag duyulan alanlarda kurs ve seminerlere

ydnelik alan, elitim ve elitmen destekleri vermek,

5.3.4. Ilqe belediyeler nezdinde karS anabilecek talepler iqin:

o Okul gevrelerinin her tiirlti temizlipin yaprlarak g6p ve attklannrn

kaldrnlmasr,
r Okul giriq 9rkr9 saatlerinde, trafik yolunlulu zamanlannda zabrta birimiyle

emniyet personeline gerekli yardtm ve destelin sa[lanmast,

o Okul gevrelerine kurulacak her riirlii cafe, bar, kahvehane gibi yerleqim

yerlerinin ruhsatlandrnlmastnda mevzuat gergevesinde azami hassasiyeti

gdstermek vb. talepler konusunda ilgili belediyelerle ve ilgili birimlerle ek

gahgmalar ya da protokoller yaprlarak g6ziilebilecektir.

5.4. il Emniyet Miidiirliigii

5.4.1. Okul gtvenlili konusunda risk altrnda olan okullarda 6ncelikli olarak

"Giivenlik Konularr ve Riskler" hakkrnda bilgilendirme seminerleri diizenlemek,

5.4.2. Okul qevresinde bulunan umuma agtk yerlerde denetimlerin yapmak.

5.4.3. Okul gevresinde madde balrmhhgr konusunda kapsamlt gahqmalar yapmak,

5.4.4. Okul servisleri ile ilgili trafrk ydniinden denetimler yapmak,

5.4.5. Okul servis siiriiciileri, okul kantin hizmetleri, yardtmcr hizmetler gibi okul

personeli drgrnda gahganlann sicil kayrtlarr ve gahganlar ile ilgili riskler konusunda

okullan bilgilendirmek,
5.4.6. Okul gevrelerinde, okul girig ve grkrq saatlerinde trafik yolunlulu
durumlannda ve kural ihlallerini dnleme konusunda tedbirler almak ve yerinde

tedbirler uvsulamak.
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5.5. il Jandarma Komutanhpr

5.5.1. Bdlgeleri igerisinde yer alan okullar ile ilgili okul giivenlili konusunda risk

altrnda olan okullara tincelikli olarak "Giivenlik Konularr ve Riskler" ve "Trallk

Gilvenli!i" hakkrnda bilgilendirme gahgmalar diizenlemek,

5.5.2. Madde bafirmhhlr konusunda okullarda bilgilendirme gahqmalarr yapmak ve

okul rehberlik servisleri, il Saghk Mtidiirliilii. il Halk Saghgr Miidiirliilii ile igbirlili
halinde bilgilendirmeler ve ortak galrqmalar yiiriitmek,

5.5.3. Okul gevresinde madde balrmhhlr konusunda kapsamlt gahqmalar yapmak,

5.5.4. Okul servisleri ile ilgili denetimler yapmak,

5.5.5. Okul gahganlanmn kimlikleri konusunda 1774 sayir kanr.ura g6re bildirim
yaprlanlann kontrollerinin yapmak,

5.5.6. Okul dnlerinde, okul girig ve 9rkr9 saatlerinde trafik yolunlulu durumlartnda

ve kural ihlalleri konusunda tedbir almak ve yerinde uygulamak,

5.5.7. Okul gevresinde bulunan umuma agrk yerlerde denetimlerin yapmak.

5.6. Genglik ve Spor il lvliidiirliigil

5.6.1. ilimizde bulunan spor alanlan, spor kompleksleri ve bu alanlarda yaprlabilecek

sportif faaliyetler konusunda bilgilendirmeler yapmak ve kapasite kullanrmr

konusunda okullara ycinelik tamtrct faaliyetler yiiriitmek,

5.6.2. Spor komplekslerinin il ve ilgelere gdre dagrhmrnr belirten envanter gtkarmak

ve yaprlacak sportif faaliyetler tiirii hakkrnda bilgi aktanmr sa[lamak,

5.6.3. Spor kompleksleri ve kullantmt konusunda okullara bilgilendirme faaliyetleri

yiiriitmek ve beden elitimi 6lretmenleri ile ilgili dlretmenlere ydnelik

bilgilendirmeler yapmak, spor alanlann kullammr konusunda faaliyet plant

hazrrlamak,

5.6.4. Gdniillii ve istekli antrendr ve sporcular ile 6lrencilerin etkinliklere birlikte

katrhmr konusunda gahgmalara destek olmak,

5,7, il Grda Tarrm ve Hayvancrl* Mtdiirlnfii

5.7 .1 . Okullarda grda giivenligi konusunda bilgilendirmeler yapmak, seminerler

dtzenlemek,

5.7.2. Okul qevresinde ve iginde dgrencilerin tiiketimine sunulan yiyecekler ve

iqecekler iizerine alant ile ilgili denetimler yapmak, yaprlan denetimleri srklaqtrrmak,

5.7.3. Okullardan gelebilecek talepler ve ihtiyaglar dolrultusunda il Milti Egitim

Mtidtirlii[iince koordinasyon saflanarak okul gahganlanna "Grda ve Grda Giivenli[i"

hakkrnda ve grda gtivenligi ile ilgili konularda bilgilendirmeler yapmak,

5.7.4. Okullarda "Grda Gtivenli[i" konusunda talepler do!rultusunda e$itimler.

seminerler planlamak ve uzman kiqiler tarafindan egitimleri gergekleqtirmek,

okullarda Giivenli Ortamrn Sallanmasr, Koruyucu ve
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5.8. it saEtrk Mndiirliigi

5.8.1 Okullarda "ilkyardrm" konusunda bilgilendirmeler yapmak,

5.8.2 ihtiyag duyulmasr halinde "ilkyardrm" konusunda elitici elitimleri igin
gelebilecek talepler dolrultusunda elitimler vermek.

5.9. il Halk SaEh[r Miidiirliilii

5.9.1. Okullarda, yiyecek ve igecek hizmetlerinin giivenligi ve hijyen konusunda

gahgmalar yiirtitmek, elitimler vermek,

5.9.2. Okul miidi.irlerine "Beslenme Dostu Okul" ve" Beyaz Bayrak" uygulamalarr
hakkrnda bilgilendirici elitim vermek ve bu uygulamalara katrhmrn artrrrlmasr igin
gerekli gahgmalarr yapmak,
5.9.3. "Safhkh Beslenme ve Fiziksel Aktivite" hakkrnda efitimler vermek,

5.9.4. Bagmhhk ve bagrmhhk yapan maddelerle ilgili egitimler vermek,

5.9.5. Okul yardrmcr hizmetler gahganlanna ve cilrencilere hijyen elitimi vermek.

5.10. CEDA$ (Qoruh Elektrik Daltttm A.$.)

5.10.1. Okullann Qevresindeki cadde ve sokaklarrn slirekli aydrnlatmalanntn

sallanmasr,

5.10.2. Mevcut sistemin korunmast ve anzalarn giderilmesi konusunda hassasiyet

gdsterilmesi,

5.10.3.Oku1 qevrelerinde ihtiyag duyulan alanlarda ilgili mevzuat do!rultusunda

aydrnlatma gahqmalan yapmak,

5.10.4 Okullardan gelen aydrnlatma konusundaki taleplerin ilgili mevzuat

do!rultusunda delerlendirilmesi ve sonuglandtrtlmasrm takip etmek.

5.l l $oliirler ve Otomobilciler Odasr

5.11.1 Dolmug minibiis taksi vb. toplu tagrma araqlartnt kullanan siirticiiler sertifika

programrna tabi tutulacak, yaprlacak uygulama srnavtnda baganh olanlar stiriicii

olarak araqlarda yer alabilecektir. Bu programlarda okul giivenlifi konusunda

bil gilendirmeler yapllacaktrr.

5.12 Trabzon Servis Araclarl Odasr

5.12.1 . Servis siiriictlerinin dlrencilerin giivenligi bilgilendirilmesi konusunda

qahqmalar planlamak, seminerler yoluyla bilgilendirmeler yapmak,

sertifikalandtrmak.

okullarda Giivenli Ortamrn Sa[lanmasr' Koruyucu ve
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YURUTME vE cE$iTLi HUKUMLER

Madde 6.

Protokole tarafi olan kurum ya da kuruluq, protokolde yer alan yiikiimliiliiklerini
yerine getirme sorumlululunu ve yetkilerini higbir ad altrnda baqka bir gergek ya da

t0zel kigiye devredemez.

Madde 7.

Kurumlar okul giivenlili konusunda irtibat kigileri ve baqvuru noktalarr olugturarak

iletigim bilgilerini diler kurumlarla paylagrma agacaktrr.

Madde 8.

Kurum ya da kurulug, egitimlere katrlacak olanlardan higbir ad altrnda iicret

almayacaktrr.

Madde 9.

Kurumlar gerekli gdriildiifii takdirde okul gtivenligi konusunda ala:ilarr ile ilgili
diler kurumlarla ek protokol yaprlabilir.

Madde 10.

Bu protokol 2014-2015 egitim dgretim yrhndan baglamak iizere uygulantr. Devam

eden elitim 6lretim yrllannda da yeni bir protokole gerek olmakstztn uygulanrr.

Ancak ihtiyag duy.ulmast halinde gerekli giincellegtirmeler kurumlar arast yaztqmalar

ile yaprlabilir.

Madde 11.

Protokolde hiikiim altrna ahnmayan hususlar, taraflar arastnda iyi niyet, karqrltkh

anlayrg ve uzlaqma kurallan gergevesinde gSziimlenir.

Madde 12.

Kurumlar gdrev ve sorumluluk alanlannda yasalarda meydana gelen degigikliklerden

kaynaklanan alanlan drqrna grkan ya da geliqtirilen gdrev sorumluklan konusunda

ilgili taraflan bilgilendirerek yaprlabilecek gahgmalar yeniden belirlenecektir.

Madde 13.

Bu protokol 13 (on iig) madde ve 6 (altr) sayfadan ibaret olup, ..'.'1......12015 tarihinde

3 (iig) niisha olarak imzalanarak ytrtirliile girmiqtir.

Oktll'rtd" Giit.tti Ortamrn Saglanmasr, Korulucu ve Onleyici Tedbirlerin
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Okullarda Giivenli Ortamrn Sallanmas4 Koruyucu Ve Onleyici Tedbirlerin
Alnrlmasrna iliqkir igbirliEi Protokolii imzalarr:

I

. Trabzon ValiliEi - Abdil Celil OZ

/A
A Q{,trq,

\ o, noQ^
r Trabzon Biiyiikgehir Belediyesi - Orhan Fevzi GUMRUKQUOeTU .V.(|Y4J I

o Trabzon il Milli Elitim Miidiirliigu - Hrzrr AKTA$

. il Emniyer Miidiirlugu - Muat KOKSAL -

o il Jandarma Komutanhlr

. il Genglik ve Spor Mudiirlulii - Cemalettin YAZICI

il Grda Tanm ve Hayvancrhk MiidiirluEii - Cahit GULBAY

. il saghk vttidiirliilii -Uzrn Dr. Kemal SULEYMAN

. il Halk Salhg MudtirliiEu --Dr.Kdksal HAMZAOGLU

o QEDAg(QoruhElektrikDalrtrmA.g.)- 
*fi',*}Y91 

.

o $oftirler ve Otomobilciler Odasr - O. Hakan USTA

o Trabzon Servis Araglarr Odasr - Tayyar DEMIR

Okullarda Giivenli Ortamrn Saflanmasr, Koruyucu ve

Almlrna$na ili$kin igbirlili Protokolii
ici Tedbirlerin
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