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Konu: RdErl. v. 6. 8. 2014 (Nds. MBl. S. 543, SVBl. S. 458), 
 26. 7. 2019 tarih ve (Nds. MBl. S. 1158, SVBl. S. 518) sayılı genelge ile değiştirilmiştir. 
 – VORIS 22410 – 

 

1. Silah Kanunu’ nun geçerli şekliyle silah olarak tanımlanan silahları okula, okul alanına 

veya okul tarafından düzenlenen etkinliklere getirmek veya bunları yanında bulundurmak 

yasaklanmaktadır. Silah Kanunu’ nda yasak olarak tanımlanan cisimlerle (özellikle kelebek 

bıçak, avuç içi bıçak, çakı, atlama bıçağı, çelik çubuklar, sopalar, muştalar), Silah Kanunu 

uyarınca yanında bulundurma yasağı bulunan cisimler (tek elle açılan bıçaklarla ucu 12 cm yi 

aşan sabit bıçaklar) ve ateşli silahlar bu kapsama girmektedir. 

2. Yasak gaz püskürtücü aletler, darp ve kesici silahlar ile kasap ve mutfak bıçaklarıyla çakı, 

biber gazı püskürtücüsü ve lazer üreten aletler gibi eş değerde olan cisimleri de (örn. kuru 

sıkı tabancalar, kimyasal madde püskürten veya sinyal veren silahlar) kapsamaktadır. 

3. Kullanımları tamamen veya kısmen izne tabi olan, bir yasaktan muaf olan veya Silah 

Kanunu altına kısmen veya tamamen girmeyen silahlar da bu yasak kapsamına girmektedir 

(örn. cephanesinin hareket enerjisinin 0,5 Joule i geçmeyen softair silahları veya oyuncak 

silahlar).  Aynı şekilde dış görünüşleri itibarıyla Silah Kanunu kapsamına giren silahlarla 

karıştırılabilecek silah kopyalarının getirilmesi ve yanında bulundurulması da yasaktır. 

4. Yasak reşit olan ve yanında silah bulundurma iznine sahip (Waffenschein und kleiner 

Waffenschein) veya izne tabi olmayan silahları satın alma hakkına sahip öğrencileri de 

kapsar. 

5. Bundan başka her tür cephane, havai fişek, barut ve insanları yaralamaya uygun olan ve 

patlayıcı bileşimler için kullanılmaya uygun kimyasal maddelerin getirilmesi ve yanında 

bulundurulması da yasaktır.  



6. Özel durumlarda okul yönetimi örn. spor veya tiyatro etkinlikleri, ev ekonomisi dersleri 

veya yemek satışı olan okul etkinlikleri için istisnai izinler verebilir. 

7. Okul döneminin başında tüm öğrencilerin genelge içeriği hakkında bilgilendirilmesi gerekir. 

Bunu yaparken yaşa bağlı özel tehlike durumlarına özellikle değinilir. Bundan başka bu 

genelge uyarınca yasaklanmış olan cisimlerin getirilmemesinin ihlal edilmesi halinde, eğitici 

tedbir veya disiplin cezası verileceğine dair bilgilendirmede bulunulur. 

8. Bir öğrencinin okula kabulü esnasında (genel olarak 1. ve beşinci sınıflar ve meslek eğitim 

okullarına girişler) bu genelgenin bir nüshası velilere verilir. 

9. İşbu genelge 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer ve 31.12.2027 tarihinde yürürlükten 

kalkar.  ‘Konu’ altında belirtilen genelge 31.12.2021 tarihinde yürürlükten kalkar. 

 


