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KAYI\4AKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ıaününrüĞrrNe

Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanlığının ekli 16/ll/20|7 tarih ve 19447000
saYılı Yazılarında; 20|7 Yılı İç DenetimProgramında yeralan "Zorunlu Eğitimden Erken
Ayrrlma" konusundaki danışmanlık faaliyeti kapsamında;

Okul ve kurumlarda zorunlu eğitim çağında iken, örgün eğitimden çeşitli nedenlerle
(devamsızlık, başarısızlık, disipliıı cezasıyla uzaklaştırma, öğrenim çağı dışına
Çıhna/öğrenim hakkının bitmesi, kendi isteğiyle açıköğretime geçme, evlenmiş oİma,
hükümlülüHtutukluluk, vd.) ayrı|an öğrencilerle ilgili yapılan ve sürdünılen;
- Öğrencilerin örgün eğitimden erken ayrılmalarına ilişkin izleme-değerlendirme çalışmaları,
, 20L6-20l7 ve 20|5-2016 yıllannda örgün eğitimden ayrılan öğrencilerin istatistik verileri,
- Ögrencilerin örgün eğitimden erken ayrılma nedenleri ile ilgili yapılan araştırmalara
ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu kaPsamda; Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağIı tüm okullarımız
tarafından yukarıda belirtilen konuları içren ekli formun doldurulması, okullarımızdauzun
süreli (2l günü aşan) devamsızlıklann azaltılmasına yönelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı
iÇinde yapılan faaliyet ve etkinliklerin ile formda belirtilen konular dışında öğrencilerin
zorunlu/örgün eğitimden erken ayrılmalarının önlenmesi konusunda yapılan diğer çalışmalar
Ve sorunun Çözümüne yönelik görüş ve önerilerinizin yazılı olarak ve yapılan çalışmalan
tanrtıcı özet bilgileri içeren ek dokümanların bilgisayar dosyası olarak 23.11.20|7 Perşembe
gününe kadar ivedilikle Temel Eğitim Şubesine (emelegitim49t§hoF.^^..;\,.o*)
ulaştrrılmasr hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

Metin iıCi
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü
EKLER :

Yazı ( 2 Sayfa)
Form ( 1 ad.)

»RĞırıızı :

Ttlm İlçe Kaymakamlıklarına
Tüm İlkokul ve Ortaokul Müd.

Buemkgüvenli elektronikimzaileiroalanmıştır.https://evnksorgu.nıeb.gov.tradresinde.7965-9615-302b-babB-aeb2 toarileteyitedilebitir
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VALiLİĞiNE
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Müsteşarlık Makamının 25/0ll20I7 tarih ve 108430 sayılı onayı
b) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nin 17/02/2017 gün 2057687 sayılı yazısı
c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 09/10/20|7 tarlhve 16216519 sayılı yaz§ı

İlgi 1a; Makam Onayına dayalı olarak 2017 Yılıİç Denetim Programında yer alan .'Zorunlu
Eğitimden Erken Ayrılma" konusundaki danışmanlık faaliyeti kapsamında;

İliniz ve bağlı ilçelerinde yer alan okul ve kurumlarda zorunlu eğitim çağında iken, örgün
eğitimden çeşitli nedenlerle (devamsızlık, başarısızlık, disiplin cezasıyla uzaklaştırma,
öğrenim çağı dışına çılcrna/öğrenim hakkının bitmesi, kendi isteğiyle açıköğretime geçme,
evlenmiş olma, hükümlüHatufukluluk, vd.) aynlanöğrencilerle ilgili yapılan ve sürdürülen;
- Öğrencilerin örgün eğitimden erken ayrılmalarına ilişkin izleme-değerlendirme çalışmaları,, 2016-2017 (henüz tamamlanmamışsa 2015-2016) yılında örgün eğitimden ayrılan
öğencilerin öğrenim kademeleri (ilköğretim, ortaokul, lise ayrımıyla), sınıfları (l. Sınıftan
l2.Sınıfa kadar), okullkurum türleri (Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri,
İmam Hatip Liseleri, Ozel Eğitim Uygulama Merkezleri, özel okullar ayrımıyla) iliniz geneli
ve ilçeler bazında çıkanlan istatistik verileri,
- Öğrencilerin örgün eğitimden erken ayrılma nedenleri ile ilgili yapılan araştırmalar,

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısr kapsamında;
- Devamsızlıklar konusunda hazırlanması öngörülen20|6-2017 yılı İl Çalışma Planı,
- Örgün eğitimden erken ayrılmaları önlemeye dönük rehberlik faaliyetleri,
- Bu konuda Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Aile-Sosyal Politikalar İl Mııdıırlükleri ile diğer
kamu kurumları, STK'lar ve meslek kuruluşlarıyla yapılan işbirliği çalışmalan,
- Öğrencinin ailesinin ekonomik olanaklarının yetersizliği nedeniyle okula sürekli
devamsızlık yapan ve okuldan aynlan öğrencilerin maddi olarak desteklenmesi konusunda
okul-aile birlikleri ve yere1 yönetimlerle yapılan işbirliği çalışmalan,
- Okullarda öğrencilerin devamsızlık durumlarının takibi amacıyla rehber öğetmen ve sınıf
rehber öğretmenlerinden oluşturulan ekiplerin çalışmaları,
- Veli ve öğrencilere yönelik bu konuda yürütlilen rehberlik faaliyetleri,
- Öğrencilerin okula devamlarını artırma amacıyla okulda ve okul dışında yürütülen
sosyo-külttirel, sportif ve bilimsel etkinlikler,

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı
Elektıonik Ağ:
e-ptısta: nakhulııüi.i ıneb.qov.tr

tsilgi için: Nihat AKBULUT
Tel:3l2_4l31800/l696

Faks:_] l2-4l86ltj0

Bu evnk güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. htşs:,levraksorgu.meb.gov.tı adresinaen d€34-7476-35a7-b4f8-309f kodu ile teyit ediIebilir



Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen; okula devamsızlıklara ve okulterklerine karŞı "Ortaöğretimde Müdahale Modeli" ve"9. Sınıf Uyum programı,,kapsamında
2016-2017 eğitim-öğretim yılı içinde yapılan faaliyet ve etkinlikler,
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün ilgi (c) yazısı
önlenmesi amacıyla okul yöneticileri ve rehberlik servisleri
öğrenci ve velilere yönelik yünitiilen faaliyetler,
Din Öğretimİ Genel Müdürlüğü tarafindan koordine edilen; okula devamsızlıklara veokul terklerine karŞı "Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri pğesi,,
kaPsamında2016,2017 eğitim-öğretim yılı içinde yapılan Ğa[yet ve etkinlikler,
Temel Eğitim Genel Müdürtüğü tarafindan koordine edilen; devamsızlık oranlannın en
Yüksek olduğu okullara Yönelik okul ziyaretleri sırasında yapılan tespitler doğrulfusunda bu
okullarda vzuzn süreli (2l günü aşana) devamsızlık|arın a)altılmasİna ycınel* 2016-2017
eğitim-öğretim yılı içinde yapılan faaliyet ve etkinlikler,
HaYat BoYu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafindan yürütülen; örgün eğitimden ayrılarak
kendi isteğiYle aÇıköğretime kaydolan yada örgün egltımde öğreniıİ haıj<ı kalmadığı için
aÇıköğretime Yönlendirilen öğencilerin durumlarının takibi ve izlenmesi konusunda yapıİa,
çalışmalar,
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne bağlı; özel okullar ve temel liselerde
öğrenci devamsızlıklannın takibine ilişkin çalışmalar,
Özel Eğitim ve Rehberlik Genei Müdürlüğü'ne bağlı; özel eğitim uygulama merkezlerinde
öğrenci devamsızlıklarının takibine ilişkin çalışmalar,

DAĞITIM:
Gereği:
B Planı

.,\dres: Ir4illi Eğitinı Bakanlığı İç Denetim Biriıııi Başkanlığı
Elektronik Ağ:
e-posta : nakbul ut(i}.meb- gtıv.ır

kapsamında; devamsızlıkların
ile sınıf rehber öğretmenlerince

Bilgi:
- Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
- Ortatlğretim Genel Müdilrlüğü
- Öze| Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdiirlüğü
- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Bilgi için: Nihat ı\KBULUT
Tel:] l2-4l3 l 800i l 696

Faks:3l2-4l86830

ile Yukarıda belirtilen konular dışında öğrencilerin zorunlu/örgün eğitimden erken
aYrılmalarının önlenmesi konusunda yapılan diğer çalışmalar ve sorunun çözümüne yönelik
görüŞ ve önerilerinizin yazılı olarak ve yapılan çalışmalan tanıtıcı özet bilgileri içeren ek
dokümanların bilgisayar dosyası olarak 27.||.2017 tarihine kadar İç Dİnetim Birimi
Başkanlığı'na ulaştırılmasr hususunda gereği için rica ederim.

Nihat AKBULUT
İç Denetçi

Bu evnk güvenli elektronik ima iIe iınzalanmıştır. https:/revraksorgu.mcb.gtıv-tr adresinaen de34-747 6-35a7-b4f8-3O9f rua, ile teyit edilebilir


