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Mu~ Valiliginin 29/02/2016 tarihli "Okullarda ~iddet, KotU Ah~kanhk ve ~evresel 
Riskleri On Ierne ve Azaltma Eylem Plam kapsammda; 2016-2017 egitim ogretim Ylhnda 
(j:ocuklara yonelik risklerin onlenmesi ve etklili miidahale konusunda yonetimsel siire(j:lerin 
etkili bir ~ekilde i~letilmesi ile egitim ortammm ftziksel ve sosyal I(evresinde zararh 
maddelere ula~ma , ~iddet il(erikli tutumlann ve olasl risklerin azaltllmasl ve onlenmesini 
saglamak amaclyla Temel Egitim Genel Miidiirliigune bagh okul mudiirliiklerince ekli 
formun doldurularak iki~er ayhk periyotlar halinde ilgili aym 12'sine kadar Temel Egitim 
~ubesine teslim edilmesi, Eylul-Ekim ayma ait raporun 12/10/2016 mesai bitimine kadar 
Temel Egitim ~ubesine gonderilmesi hususunda; 

Bilgi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

Milli Egitim MudiirU 

EKLER: 

Yazl ( 3 Sayfa) 

Form ( 1 ad.) 


DAGITIM: 

Tum ill(e Kaymakamhklanna 

ilgili Okul Mud. 


Bu evrak gUvenli elektronik imza He imza1anrrll~hr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4c53-4eec-36ba-bf7d-2a 55 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
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i~UTiKAlAR Aile ve Sosyal Politikalar il MiidiirlUgii 

Sayl : 79493840/202.99- 3)~L) 2-~10912016 
Konu : Eylem P1am 

"lJ~...~:\.W:.\.E~.'~ltM ..t:\\jO~WGl)lE 

Mu~ Valiligi'nin 29.02.2016 tarihli "Okullarda Siddet, KotU Ah~kanl1k ve <;::evrese1 
Riskleri Onleme ve Azaltma Eylem Plam Kapsammda; 2016-2017 egitim-ogretim Yllmda 
yocuklara yonelik risklerin onlenrnesi ve etkili mlidahale konusunda yonetimsel slireylerin 
etkili bir ~eklide i~1etilmesi ile egitim ortammm fiziksel ve sosyal yevresinde zararh 
maddelere ula~ma, ~iddet iyerikli tutumlarm ve Olasl risklerin azaltllmasl ve on1enrnesini 
saglamak. 

l-ilfil~e Milli Egitim Miidiirliigii: 
- Oku1 giri~ ve ylkt~ saatlerinde yevrenin kontrol altma ahnrnasl, bu konuda glivenlik gli<;leri 
ile i~birligi yapllmasl, gerekli desteginin saglanrnasl. 
- Okul psiko-sosyal adZ miidahale ekiplerinin olu~turulmasl ve gereken durumlarda etkin 
~ekilde faaliyet gostermelerinin saglanrnasl. 
-Okul yevresinde risk olu~turacak her durumun (madde satl$!, apk sigara satl$!, internet cafe 
faaliyetZeri ve toplumsal eylem faaliyetleri vb.) ilgili kurum1ara bildirmek 

Ogrenci velilerinin ev, i~yeri, GSM telefon bilgileri ile resmi yazl~ma ve elektronik posta 
adresi bilgilerinin tutulmasl. 
- Cinsel istismara ve ~iddete maruz kalan ogrencilerin saglzk /sosyal hizmet kurumlanna 
yonlendirilmesi, 
-10-15 gunluk devamslz ogrencilerin velilerinin okula <;agnlmasl, devamslzhk konusunda 
gonderilen bilgilerinin ula~lp ula~madlgmm teyit edilmesi, (Gelmeyen velilere ev ziyareti 
yapzlmasl.) 
-Servis araylarl denetim ve kontroliiniin yok yonli.i olarak yapIlmasl. 
-Okul kantin denetimlerinin siirekli yapIlmasl. 

Okullardaki Dilek/$ikayet ve Oneri Kutularmm etkin kullamml iyin gerekli onlemlerin 
ahnrnasl 
-Okul spor ve sosyal etkinlik alan ve aray gereylerinin ogrencilerin kuUanabilecegi biyimde 
siirekli hazlr bulundurulmasl. 
2- ilfil~e Sagbk Miidiirliigii : 
- Bedensel geli~im, cinsel kimlik, hastalIklardan korunrna, di~ saghgl vb. konularda okullarda 
egitimler verilmesi 
- Okullarda dlizenli olarak saglzk taramalarz yapIlmasl 
3- il/il~e Spor ve Gen~lik HizmetIeri MiidiirIiigii: 

Ogrencilerin bilim, sanat ve kiiltlirel alanlara ilgisini artlrmaya yonelik faaliyetler yurlitmek 
ve bu kapsamda ylirlittilen faaliyetleri desteklemek. 
- Genylik haftasl etkinliklerini dlizenlemek. 
-Spor alanlannm aylk bulundurulmasl ve Lisansh Sporcu saYlsmm arttmlmasl i<;in yah~ma 
yapIlmasl, 

.Sportif ve Kiilturel Faaliyetler adl altmda turnuvalar (Futbol, satrany, voleybol, basketbol, 

mas a tenisi, halk oyunlan vs.) diizenlemek ve stirekli hale getirmek 
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4- illi:l~e Miiftiiliigii: 

- Genel ahlak ve degerler hususunda seminer, panel, konferanslar vermek ve gerekli 

bilgilendirme faaliyetlerini yurtitmek 

5- iltil~e Glda TarIm ve Hayvanclhk Miidiirliigii 

-Okul kantinlerinin denetlenmesi. 

~Okullarda Glda guvenligi ve ekmek israfl egitimlerinin verilmesi 


6- iltil~e Orman i~letme Miidiirliigii 

-Agay dikim donemleri, agacm nasil dikilmesi gerektigi konulannda okullarda egitim 

verilmesi. 

7- iltil~e Emniyet Miidiirliigii: 

~Okul Irtibat Gorevlilerin belirlenmesi ile Okul servis araylanna yonelik denetimlerin 

yapIlmasl. 

-6grencilerin yasadl~l orgiitsel ve ideolojik faaliyetlerden uzak tutulmasma yonelik mevcut 

onlemler arttmlmaSl ve Okul gevre guvenliginin arttmlmasl. 

~6ncelikle okul giri~ - ylkI~ saatleri ba~ta olmak uzere asayi~ ve trafik yonunden gerekli 

tedbirler alInmasl. 

8- iltil~e Jandarma Komutanbgl 

-Asayi~ ve trafik yonunden ozellikle ogrencilerin okula giri~ 91kl~ saatleri ba~ta olmak uzere 

gerekli tedbirlerin almmasmm saglanmasl 

-Okullara yakm park ve bahyelerde ve umuma aylk biryok yerde yocuklann zararh 

ah~kanhklanndan korunmasl amaCl ile (om; madde kullanlml, ~iddet eylemleri, zararh 

ah~kanhklar) denetimlerin arttmlmasl, 


9- illi:l~e Belediye Ba~kanhgl 


-Okul bahyelerin dUzenlenmesi konusunda okullara destek saglanmasl ve Okul Aile Birligi 

i~birliginde; ihtiyay sahibi ogrencilere I ailelere yardlm saglanmasl. 

-Okul gevresinde bulunan internet kafe vb i~letmelerin slkhkla kontrol edilip Okul 

yevresindeki seyyar satlcllarm denetlenmesi. 

-Okul alanlanna yakin parklann gOnlUk baklmlarlmm yaptlmasl, spor alanlan olu~turulmasl, 


bu alanlarm zabltalarca denetlenmesi, korunmasl, gUvenliginin saglanmasl. 

to-Aile ve Sosyal Politikalar il Miidiirliigii: 

-Egitim ogretim yllmda "Madde baglmhhgl" "(:ocuk throal ve tstismarl" "Akran Zorbahgl" 

konularmda tUm rehber ogretmenler, diger ogretmenler ve yoneticilere egitim verilmesi, aym 

egitimin rehber ogretmenler araclhgl ile ogrencilere ve ogrenci velilerine verilmesi. 

-Okullarda "Aile Egitimi" seminerlerinin etkin bir ~ekilde uygulanmasl. Bu kapsamda 

Rehberlik ve Ara~tIrma Merkezi ile Aile ve Sosyal politikalar il Miidurliigiinun i~ birligi 

yaptlmasl 

-ihroal ve istismar magduru yocuklara yonelik olarak gerekli inceleme ve degerlendirmeleri 

yaparak uygun hizmet modelini belirlemek. 

-Miiracaat ve ihbarlan degerlendirerek gerekli sosyal yardlm hizmetini sunmak 

-Okullarda, Halk Egitim Merkezinde ve diger yerlerde verilecek egitimler i9in egitmen 

gorevlendirilmesi, bro~iir, afi~ ve materyal destegi saglanmasl. 

- Payda~ kurumlardan gelen raporlarm dosyalanmasl ve gerekIi i~lemlerin yapllmasl, 
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-Koordinasyon Kurulunun Sekretaryasl 

Yapdan ~ah~malann siirdiiriilebilirligi a~lsmdan kamu kurum ve kurulu~larm 
iizerine dii~en g6rev ve sorumluluklarl -konunun hassasiyeti ve 6nemi a~lsmdan

koordineli bir bil;imde yerine getirmesi anem arz etmektedir. 

Yukarda gorev ve sorumluluklarl belirtilmi~ olan kurum ve kurulu~larm gerekli 
hassasiyeti gostermesi ve yapIlan £alI~malarm rapor haline getirilip iki ayda bir Aile ve 
Sosyal Politikalar it MiidUrlUgiine gonderilmesi hususunda; -

Geregini rica ederim. 

DaibtIm: 
-it Emniyet MiidiirlUgii 
-il Saghk MUdiirli.igii 
-il Milli Egitim MUdUrli.igii 
-Gen9lik Hizmetleri ve Spor it MiidiirliigU 
-il MiiftiiliigU 
-iI Jandarma Komutanhgl 
-il Glda Tanm ve Hayvanclhk MiidiirlUgii 
-il Onnan i~letme Miidiirli.igii 
-Belediye Ba~kanhgl 
-il£e Kaymakamhklarl 
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OKUlLARDA ~jDDET, KOTO AlI~KANLIK VE CEVRESEl RisKlERi ONlEME VE AZAlTMA EVlEM PLANI 


OKUl DENETiM FORMU 
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ACIKlAMA 

1 

Okul giri~ ve ~Ikl~ saatlerinde c;evrenin kontrol altma ahnmasl, 

bu konuda guvenlik gu~leri He i~birligi yagllmasl, gerekli 

hassasiyetin saglanmasl 

2 

Okul Psiko-Sos't.ol Adl Mudahale Ekill.leri nin olu~turulmasl ve 

gereken durumlarda etkin ~eki/de faaliyet gostermelerinin 

saglanmasl 

3 
Okul ~evresinde risk olu~turacak her durumun ( madde satl51, 

aflk sigara satl51, inretnet cafe faaliyetleri ve toplumsal 

ey/em faaliyetleri vb. ) ilgili kurumlara bildirmek, 

4 
Ogrenci velilerinin ev, i~yeri, GSM telefon bilgileri ile resmi 

yazl~ma ve elektronik posta adresi bilgilerinin tutulmasl, 

5 
Cinsel istismara ve ~iddete maruz kalan ogrencilerin saqltk I 
sosval hizmet kurumlanna yonlendirlmesi 

6 

10-15 giinllik devamslz ogrencilerin velilerinin okula 

~agnlmasl, devamslzhk konusunda gonderlien bilgilerin ula~lp 

ula~madlgmm teyit edilmesi, ( gelmeyen velilere ev ziyareti 

yapllmasl) 

7 
Servis ara~lan denetim ve kontroliiniin c;ok yonlU olarak 
yapllmasl, 

8 Okul kantin denetimlerinin siirekli yapllmasl, 

9 
Okullardaki Dilek/~ikayet ve Oneri Kutulannm etkin kullanlml 

i~in gerekli onlemlerin ahnmasl, 

10 
Okul spor ve sosyal etkinlik alan ve ara~ gere~ferinin 

ogrencilerin kuflanabifecegi bi~imde sOrekfi ham 
bufundurulmasl, 

--..........---..........  . 


