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TEKİRDAĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



 

 

No  Çalışmanın Adı  İçeriği  Hedef Kitle Sorumlu Birim Paylaşılacak 

Zaman Dilimi  

1 Bildirim Okullarda şiddet vakalarının tespiti, 

bildirimi ve gerekli işlemlerin 

uygulanmasına yönelik gerekli 

işlemlerin yapılması 

Okul rehberlik birimleri aracılığıyla tespit 

edilen ve ilgili birimlere bildirimi sağlanan 

vaka sayısı  

Vakaya özel gerçekleştirilen çalışma sayısı 

Okul idaresi 

Psikolojik 

Danışman 

Tespit edildiği 

an 

2 TBM içeriklerinin 

kullanımı 

Alkol ve madde bağımlılığı sorunu 

olan şiddet uygulayanlara yönelik 

bağımlılıkla mücadele konusunda 

özel müdahale programlarına 

yönlendirilmesi 

9. Sınıftaki öğrenciler ve velileri  

 

Rehberlik Servisi Yıl boyunca 

3 Şiddet durumunda 

başvurulacak merkezler  

Şiddet durumunda başvurulacak 

merkezlerin Tekirdağ özelinde 

listesinin paylaşılması  

Şiddet durumunda başvurulacak merkezlerin 

listesinin olduğu broşürlerin Rehberlik 

Servislerinde Bulundurulması 

Rehberlik Servisi Yıl boyunca 

4 Eşitlik, farklılıklara 

saygı, sağlıklı ve 

olumlu iletişim 

Yaş gruplarına göre eşitlik, 

farklılıklara saygı, sağlıklı ve olumlu 

iletişim konulu çalışmaların 

paylaşılması  

1., 5. ve 9. Sınıftaki öğrenciler ve velileri  

 

Okul İdaresi 

Psikolojik 

Danışman 

Ocak 

5 Aile içi şiddet, kadına 

yönelik şiddet, kadın 

erkek eşitliği 

Okullarda psikolojik danışmanlar 

tarafından, 2. Dönem başında yapılan 

öğretmenler kurulu toplantısında aile 

içi şiddet, kadına yönelik şiddet, 

kadın erkek eşitliği gibi konular 

hakkında sunum yapılması 

Okul idarecileri ve öğretmenler 

 

Okul İdaresi 

Psikolojik 

Danışman 

Şubat 

6 İhmal/İstismar tanmı  İhmal/İstismar konusundaki tanımları 

anlatan etkinliklerin paylaşılması  

Okul İdarecileri, Öğretmenler, 1., 5. ve 9. 

Sınıftaki öğrenciler ve velileri   

 

Okul idareleri 

Psikolojik 

Danışmanlar 

 

Şubat 



 

7 Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği  

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu 

çalışmaların paylaşılması  

Okul İdarecileri, Öğretmenler, 1., 5. ve 9. 

Sınıftaki öğrenciler ve velileri   

 

Psikolojik 

Danışmanlar 

Mart 

8 Ödüllü yarışmalar "Şiddeti Önleme" konulu görsel ve 

yazılı alanda yarışmalar ve 

münazaralar her dönem bir kez olmak 

üzere gerçekleştirilecektir. 

Yarışma takvimi ve koşulları Tekirdağ İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır. 

Yıl boyunca iki kez gerçekleştirilecektir. (Ekim 

ve Mart) 

Okul idareleri 

Öğretmenler 

Psikolojik 

Danışmanlar 

Mart  

9 Aile içi Şiddetin tanımı  Aile İçi şiddet konulu çalışmaların 

paylaşılması  

Okul İdarecileri, Öğretmenler, 1., 5. ve 9. 

Sınıftaki öğrenciler ve velileri   

 

Psikolojik 

Danışmanlar 

Nisan 

10 Tek ebeveyn  Tek ebeveyn olmak konulu 

çalışmaların paylaşılması  

Okul İdarecileri, Öğretmenler, 1., 5. ve 9. 

Sınıftaki öğrenciler ve velileri   

Okul idareleri 

Psikolojik 

Danışmanlar 

Mayıs 

11 Erken yaşta evlilik  Erken yaşta evlilik konulu 

çalışmaların paylaşılması  

11. Ve 12. Sınıf öğrencileri ve velileri Okul idareleri 

Psikolojik 

Danışmanlar 

Haziran 

12 Şiddet Algısı 

Araştırması 

Şiddet Algısı Araştırmasının 

gerçekleştirilmesi 

Her eğitim öğretim döneminde her okuldaki 4., 

8. Ve 12. Sınıftaki öğrencilerin %10'unu 

içerecek şekilde “Şiddet Algısı Anketi” 

uygulanması ve sonuçlarının 30 Eylül tarihine 

dek İl MEM tarafından oluşturulacak forma 

işlenmesi  

Okul idareleri 

Psikolojik 

Danışmanlar 

Eylül 

13 Ödüllü yarışmalar "Şiddeti Önleme" konulu görsel ve 

yazılı alanda yarışmalar ve 

münazaralar her dönem bir kez olmak 

üzere gerçekleştirilecektir. 

Yarışma takvimi ve koşulları Tekirdağ İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır. 

Yıl boyunca iki kez gerçekleştirilecektir. (Ekim 

ve Mart) 

Okul idareleri 

Öğretmenler 

Psikolojik 

Danışmanlar 

Ekim/Mart  

14 Şiddetsiz toplum  Şiddetsiz toplum konulu çalışmaların 

paylaşılması  

Okul İdarecileri, Öğretmenler, 1., 5. ve 9. 

Sınıftaki öğrenciler ve velileri   

Psikolojik 

Danışmanlar 

Kasım  

15 İnsan Hakları  İnsan Hakları ve Çocuk Hakları 

konulu çalışmaların paylaşılması  

Okul İdarecileri, Öğretmenler, 1., 5. ve 9. 

Sınıftaki öğrenciler ve velileri   

Psikolojik 

Danışmanlar 

Aralık 

 

 



 

 

 

AÇIKLAMALAR 

 
● Söz konusu eylem planının okullarda uygulanmasında müdür tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı, psikolojik danışman ve 

sınıf rehber öğretmenleri sorumludur. 

● İl Eylem Planında yer alan çalışmalarda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz web sitesi içinde bulunan 

https://tekirdag.meb.gov.tr/www/kadina-ve-cocuga-yonelik-siddetin-onlenmesi/icerik/3069 sunumlar, dökümanlar, kullanılabilir. 

Bunun dışında bu konular hakkında okul rehberlik servisleri tarafında hazırlanacak özgün içerikler de uygulamalarda kullanılabilir. 

● Yapılan çalışmalara dair bilgiler ayrıca resmi yazı ile istenmeyecek olup, rehber öğretmenlerimiz tarafından e-rehberlik sistemine veriler 

şu şekilde işlenecektir: 

o Velilere yönelik çalışmalar => Grup-veri girişi-destek hizmetler-müşavirlik-veliye yönelik başlığı  

o Öğretmene yönelik çalışmalar => Grup-veri girişi-destek hizmetler-müşavirlik-öğretmene yönelik başlığı 

o Öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar => Grup-gelişimsel önleyici hizmetler-bilgi verme çalışmaları-sosyal duygusal gelişim 

başlığı  

şeklinde kaydedilip, okullarımızın ve ilimizin uygulama verileri oluşturulacaktır. 

● Söz konusu çalışmalar pandemi şartlarına uygun bir şekilde yüz yüze ya da uzaktan eğitim araçları kullanılarak gerçekleştirilebilecektir. 

● Bahsi geçen eylem planıyla ilgili konulara okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yıllık programında yer verilmiş ise 

öncelikle yıllık plandaki uygulamalar gerçekleştirilerek e-rehberlik modülüne işlenecek, eksik kalan noktalar eylem planındaki konularla 

tamamlanacaktır. 

● Plan 2022-2025 yıllarında geçerlidir. Bu doğrultuda her sene okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık çalışma planlarına 

Kadına Yönelik Şiddet İl Eylem Planına uygun hedef girişlerinin yapılması gerekmektedir.  

https://tekirdag.meb.gov.tr/www/kadina-ve-cocuga-yonelik-siddetin-onlenmesi/icerik/3069

