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................................. Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Miidiirliigii 


1 iIgi:Bakanhglmlz Mesieki ve Teknik Egitim Gene} Miidiirliigiiniin 17.02.2017 tarih ve 
i 

2057687 saYlh yazlsl . 

I. 
Mesleki ve Teknik Ortaogretim Okul ve Kurumlannda devamslz ogrencilerin 

okula devamIanmn saglanmasl ve devamslzhk oranlannm azalttlmasl amaclyla Bakanhglmlz 
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigiince llimiz genelinde yapdan faaliyetlerin ve 
faaliyetlere iIi~kin 2016/2017 egitim ylh Mesieki ve Teknik Ortaogretim Kurumlannda 
devamslZlhk Takip formu geli~tirilmi~tir. Mesieki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigiine 
bagh llimiz okullannda devamslzhgm azalttlmasl uygulamasl ile ilgili devamslZlhk taldp 
formu yazlmlz ekinde gonderilmi~tir. Takip Formunun ekte gonderilen ilgi saYlh yazl 
dogrultusnda okul miidiirliiguniizce doldurularak 26 Nisan 2017 <;ar~amba gunune 
kadar ivEDiLiKLE Miidiirliigiimiize gonderilmesi ve bundan sonraki raporlann herhangi 
bir aksakhga mayden verilmeden 2 ayda bir miidiirliigumiize bildirilmesi hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Sebahattin EKE 
Yali a.I, 

Milli Egitim Miidiir V. 

Ek: 
llgi saYlh YaZl (3 Sayfa) 

Devamsizlik Takip Formu (2 Adet) 


DagltIm: 
11ye Kaymakamhklan llye M.E.Md.ne 
Merkez Mesleki ve Teknik Ortaogretim Okul Md.ne 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 5dde-7ce 1-3611-9096-b259 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
http:M.E.Md.ne


T.e. 
MiLL! EGiTtM BAKANLIGI 


Meslekl ve Teknik Egitim Genel MLidliriLigU 


SaYI : 90757378-220-E.2057687 17.02.2017 
Komi: Mesleki ve Teknik Orta6gretim 

Kurumlannda DevamsizIlg1l1 
AzaltJlmasl 

DAGITIM YERLERiNE 

fig!: 	 a) 1739 SaYlh Mill'i Egitim Temel Kanunu. 
b) MjIl1 Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan yonetmeligi. 

Mesleki ve teknik Oliaogretimde egitim ve ogretimin hedef1erine ula~I1abilmesi 1e;:in 
ogrencilerin okula devaml· bUyUk onem arz etmektedir. Yapllan ara~tlrmalann sonue;:lan 
devamslzhgm ba~an, okul terki, sue;: i$leme ve zararh madde kullamml gibi biryok konu ile 
il1$kili oldugunu gostermektedir. Bu baglamda egitim ve ogretim sisteminde devamslzhk 
sayJlannm azaltJlmasl ie;:in gerekli tUm duzenlemelerin yapllmasl gerekmektedir. Aynca ilgi 
(a) Kanun ve jlgi (b) Yonetmelik geregince ogrencilerin okula devamll1ll1 sagianmasl 
konusunda gerekli tedbirlerin al1l1maSI gerektigi ifade edilmi$tjr. 

Devamslzhgm bireysel, ailevi, ekonomik, sosyal, yevresel ve okul kaynakh ye$itli 
nede~leri bulunmakta olup geryekle$tirilecek yab$malarda btitunsel bir yakla$lfl1la hareket 
edilmesi gerekmektedir. 

BLl kapsamda devamslz ogrencilerin okula devamlannll1 saglanmasl ve devamslzhk 
oran111m azaltllmasl amaclyla yapJlacak yah$malar; 

A. il/ih;e Milli Egitim Mtidtirltikleri tarafmdan: 

l,ilde veya ilyede devamslzhgl ah$kanhk haline getirmi$ ogrenciler iie herhangi bir 
okulda kaydl olup da okula hiy gelmeyen ogrencilere ula:;;arak bu ogrenci\erin okula 
devamll1l11 saglanmasma yoneJ ik tedbirler all11acaktll'. 

2.Devamslzhga neden olan problemlerin yozUmline yonelik Rehberlik Ara$t1rma 
Merkezleri tarafmdan okul yoneticilerine ve ogretmenlere rehberlik yah:;;malan yapdacaktlr. 

3.Gen9lik Hizmetleri ve Spor il Miidurltikleri Be ileti:;;im saglanarak duzenlenecek 
kurslara 6grencilerin yonlendirilmesi konusunda i$birligi yapllacaktlr. 

4.0grencilerin ve velilerin devamslzhk konusunda bilinylendirilmesi amaclyla Aile ve 
Sosyal Politikalar II MiidLirlUkleri ile ileti:;;im kurulacak ve uzman desteginin saglanmasl 
konusunda i$birligi yapJ!acaktlr. 

5.0kullann yiiriitmu$ oldugu devamslz!JglD onlenmesil1e ili$kin yah:;;malar izlenecek 
ve degerlendirilecek boylece illilye genelindeki sorunlar ve egilimler tespit edilecektir. Elde 
edilen bilgiler kapsammda devamslzhklann onlenmesine ili:;;kin her egitim-ogretim yllI 
ba:;;ll1da 11 C;ah:;;ma Plam hazlrlanacaktlr. 2016-2017 Egitim-Ogretim Y!ll i9il1 soz konusu 
Planl11 Subat ayl iyerisindc haZirianmasJ gcrekmektedir. 

r\latiJrk 131', No:91-l ()664R KllIla;(ANKARA AYIlIHlil bilgi i~in: ()grenci i~lrri lie Sosy81 Etkinlikkr Daire Ba~kanhgi 
Ekktronik Ag: www.rncb.gov.lr Tel: (0 31~H 1:< 12 44i\3 ()4 

t'-pnsta: trili.... (lgrcrlclis1eri(~u[ncb_gov.!r Fal<,: ((11121425 \CJ 117 

BlJ evrak guvenli e1ektronik imza ile imza!anml~ltr. http://evr~ks,)l·i;!u.meb{wv tr adresinden bc36-f7b2-3eca-bb6e-9fd8 kodu ire teyir edilebilir. 

http://evr~ks,)l�i;!u.meb{wv


6.0kul yoneticileri ve ogretmenlere deVamslzhgm OlaSl nedenleri ve onlenmesi 
konusunda seminerler duzenlenecektir. 

7.Ekonomik sebeplerden dolaYl ya1I9l11ak zorunda kalan deVal11S1Z ogrencilere yonelik 
okul aile birlikleri ve yerel yonetimlerle birlikte maddi destek imkanlannm 0lu9turuhnasl 
saglanacaktlL 

8.0kul yevresinde ogrencilerin egitim-ogretim surecinden uzakla~l11asll1a ve bu 
dogmltuda devarrlSlzhga yol ayabilecek ye~itli mekanlara (internet kafe, oyun salonu vb.) 
egitim-ogretim siiresince ogrencilerin eri9il11inin engellenl11esine ili9kin olarak il/llye Emniyet 
Miidiirlukleri lie yah9malar yaptJacaktlr. 

B. OkuI Miidiirltilderi tarafmdan: 

1.Okuldaki devamslz ogrencilerin tespiti amaclyla okul yonetimi, okul rehber 
ogretmeni ve SIl1Lf rehber ogretmenlerinden olu9an ogrenci devamslzhklan bakkmda 
yah~acak bir ekip kurulacaktlr. Bu ekip tarafmdan ogrencilerin devamslzhk nedenlerine 
ili9ki11 ara9tmnalar geryekle9tirilecektir. Ekip faaliyetleri kapsammda devamslz ogrencilerin 
velileri ile ileti9im kurularak gerektiginde ev ziyaretleri yapllacaktlr. 

2,Ekonomik problemler sebebi He devamSlzhk yapan ogrencilerin durumlan ekip 
tarafmdan tespit edilerek il/llye milE egitim mudiirlUklerine bildirilecektir. 

3.0kula devam konusundaki ilgili mevzuat hukiimleri ogrenciler ve velileri ile 
payla91larak bilgilendirme faaliyetleri duzenlenecektir. 

4.0kullarda devamslzhgl bulunmayan veya az olan ogrenciler takdir edilerek diger 
ogrencilerin te9vik edilmesi saglanacaktlr, 

5.6grencilerin devamslzhklan ayl11 gun e-Okul sistemine i~lenecek ve ivedilikle 
velisine bildirilmesi saglanacaktlr. 

6.i91etmelerde beceri egitimi goren ogrencilerin deVal11S1Zhk durUlnlan koordinatOr 
ogretmenlerce i91etme kaYltlanna uygun olarak ve ilgili mevzuatta belirtilen sure iyerisinde 
okul idaresine bildirilecek ve okul idaresi tarafmdan velilerJe payla~Jlacaktlr. 

7.Ta~m1ah egitim yapan okullarda okul servislerinin ogrencileri zamaml1da okula 
bIrakl11aSl i9il1, okul servislerine yonelik tedbirler almacaktlr. 

8.6zellikle devamslzhk yapan ogrenciler ba9ta olmak uzere tum ogrencilerin okulda 
bulunma surelerinin artmlmasl amaclyla daha fazla sosyal, SPOliif, kOlt(irel ve bilimsel 
etkinliklere katllnnlan saglanacakur. 

9.Pansiyonda kalan ogrencilere yonelik del's d191 sosyo-kUltlirel faaliyetler 
diizenlenerek okula baghhklan artmlacaktlr. 

1 Q,Devamslzligm azaltdmasl amaclyla ogrencilere yonel ik etkili mesleki rehberlik 
yah~malan yurutUlecektir. 

11.Yapllan biililn yah~malara ragmen okula deVal111 saglanamayan ogrencijer ve 
velileri hakkmda iIgili l11evzuat c;:ergevesinde yasal yaptmmlar uygulanacaktlL 

Marurk F'lv No:9B 0664H Klztlayi:\i\KAR/\ AYllrlfllJ hligi i~in: Ogrcnci i~lcri vc Etkinliklcr Dairc Ba~kallllgl 
Eiektronik Ag: www.meb.gov.lr Tt:I:(0312)4131244!1304 
c'-posta: pu.: _ogrcnciisleri@meb.gov lr Faks: (O~ 12) 4::5196"1 

Bu evrak gilven!i elektronik imza iie imzaiamTIl$tlr. http://evraksorgu.meb.gov,tr adresindell bc36-f7b2-3eca-bb6e-9fd8 kodu ile [eyil edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov,tr


il genelinde yaprJan faaliyetler ve saYlsal bilgiler egitim-ogretim yIll iyinde 
Bakanllkya verilecek ikinci bir emre kadar iki ayllk periyotlar halinde Mesleld ve Teknik 
Egitim Genel MildilrlUgune (Izleme ve Degerlendirme Daire Ba~kanlJgl) gonderilecektir. . 

Bilgilerinizi ve ogrencilerimizin egitim-ogretim slirecini yakmdanilgilendiren 
devamslzhk konusunda belirtilen 11ii ve i1iilemlerin geryekle1iitirilmesi hususundageregini rica 
ederim. 

YusufTEKIN 
Bakan a. 
Muste~ar 

Dagltnn: 

A veB Plam 


Aynnl!ll bilgi ic;;in: Ogrenci i~leri vc Sosyal Elkinlikkr [)ai!'(~ [3a~kallllglAtaliirk B!v No:lJ8 06648 Kl7,lhly!;\NKA RA 
Tel: (0 312)413 1244il3 04Elektronik Ag: wVflv.meb.gov.lr 

Faks' (0]12) 425 1967c-pOSlll: I11teogrcnciislcri(g!meb.go\i,tr 

B1.1 evrak giivenli elcktronik imza ile imzalanl111~Hr. hltp:!levraksorgu,l\1cb,gov.tr adresinden bc36-f7b2-3eca-bb6e-9fd8 kodu ile teyit edilebilir, 

http:hltp:!levraksorgu,l\1cb,gov.tr


MU~ iL MilL! EGiTiM MUDORLOGU 

2016/2017 Egitim VIII Mesleki 'Ie Teknik Ortaogretim Kurumlannda Devamslzllk Takip Formu 


_..__......................
OKUL' EK:l-"'
VAPILAN KATIUMCI SAVISI 

FAALivET DEVAMSIZ OGRENCi OGRETMEN/i 

S.No: VAPILAN FAAliYETiN TORO ETKiNLiK SAYISI 9.5mlf 10.Smtf 11.5mlf 12.slnlf VEL! DARECi 9.Slnif 
RAM ve Okul Rehber Ogretmenleri tarafmdan pilzenlenen 

r1 Konferans/Seminer/Panel .. -
2 Gen~lik Hizmetleri ve Spor II Miidurliigiince dUzenlenen kurslar 

r3_ Aile ve $osyal Politikalar il Mildiirliigiince diizenlenen etkinlikler 
0kU1 Yonetimi/Rehberlik Servisi/Ogretmenler tarafmdan yapilan 

4 Devam!Devamslzllk etkinllkleri .._
5 Okul Aile Birlikleri ve Yerel Yonetimlerce yapilan maddi destekler 

~il/ll~e Emniyet Birimlerince yapilan ~h~malar 

~ Okui tarafmdan yapllan ev ziyaretleri -- -
8 Pansiyon/Yurt ogretncilerine yonelik yapllan etkinlikler 

9 Ogrenci velilerine yonelik yapllan ~all§malan 

rro Ta~lmaliogrencilerin devamslzl!gma yonelik yapllan etkinlikler 

11 9 ve 10. slniflara yonelik yapilanetkinlikler 

12 Mevzuarile Ugili bUgilendirme 

13 Devamslzhgl olmayan/az olan ogrencilere verilen iidillier 

~ Diger etkinlikler 

-

DEVAMSIZ OGRENCi 

1O.Sm'f 1l.Stnlf 12.Slmf A~IKLAMALAR 

-

.~ -

. 

. 

i 
A';:IKLAMALAR 

1,2,3,4 ve 6. Maddeler ilgjli birimlerce yapilan etkinlikler ve saYlsal veriler i~lenecek. 


5. Madde de Okul Aile Birlikleri ve Yerel Yiinetimlerce yaptlan maddi destek saglanan ki~i say,sl ve miktan yazllacak.Miktafi A~fklamalar klsmma yazllacak. 

10. Madde de Ta~lmalt ogrenciler/Ozel servisler ile gelen ogrenciledin devamslzltk tespitinin yapillp devamslz ogrencilerle ilgili yapdan i~lemler a~lklamalar klsmma i~lenmesi. 

13. Madde de Devamslzllgi olmayan /az olan ogrencilere verilen 6diiller (Onur Belgesi, Aym Ogrencisi ,Gezi ve Maddi odilller saYlsl) 


NOT: 1 A9klamalar klsmma faaliyetin tilru,kapsaml 'Ie yapllan ~ah~malar ktsaca belirtilecektir. 

2.Format degi~tirUmeden doldurulacaktlr 

3.l;:ah~malann tumii 17/02/2017 tarihi ve E_2057687 saYlli Mesleki 'Ie Teknik Ortaogretim Kurumlannda Devamslzhgm azalttlmasl yazls, geregi i~lemler yapllacaktlf. 




S.NO: ETKINLiGIN KONUSU ETKiNLiGiN AD! SORUMlU !(URUM/KISI BELGI;IFORMETKiNLiGiN TURD TARiH lis BIRliGi YAPILACAK KURUM VE Ki~ilER 
1,1 Mesleld Ye Teknik Egitimde It duzevinde Mesleki ve Teknik Eg'itimde l~Mu§' iUndeki turn resmi ve oZe! okuIlar 2

RAM 

3-il,e Milli Egitim MndOrlUkleri 
1 iJ Ekip!erinin Olu~turulmasl II Milil Egltim Mudurlugu Devamslzlrk ~llsrnalannm planianmasl ve rapor 22.2.2017 4-Gen~lik Hlzmetleri ve Spor iI MudurlUgu 

S-Aile ve Sosyal Pofitikalar il MudurlQgu 
6-il/ll,e EmniyetJandarma Birimlerl 

hallno getlrilmesi (II Ekiblnin O!u,turulmas,l Devamslzllk if Ekiblnin Olusturulmasf Iz:y~yon.tlmlerI-
iJ~e Duzeyinde Mesleki ve Teknlk Eiitimde 2.1 Meslekf ve Teknik Egitimde II MiIIl Egilim MildiJrli1gilne 27.2.2017 it,elor periyodik 1 rosmi ozol okullar 2-RAM 

olarak 2(ikQ blr 11'0 raporOevamslzhk <;all~malan, iI&:e ye Okul 3-Gent;lik Hlzmetleri ve Spor i!~ Mud 
gonderecek(ilk rapor tarihi 

iI~ Ekipferinin o{u;?turulmas, II Mill! Eg!tim Mildurliikieri2 Ekiplerrnin Olu~turulmasille ildevamslZhk t;ah~malannJn pianfanmasl ve raper belirtilen tarihlerde 4-Aile lie Sesyal Politikalar MudClr!ugune bagli birlmler 
24 Nlsan 2017) ( ikinci 

Mesleki Egitim Komisyonuna s- ii/II;;. Emnlyel! Jandarrna 8irlmlorl raportarihi 14 Haziran 

haiine ttet1fHmesi raperlan gonderiiecekverilmesl 2017) fi.. Yeret vonetlmler 

Mesleki ve Teknik Egitimde Devamslzhgln 13.1 a) 1i;;.lorin Moslekl Egllimden 
 l~Mesleki 'Egjtim ve Teknik 1-11;;0 Sube MlldUrleri 11!lI;;eMIIIIEijitim j Okullar periyodik oiarak 2 l·RAM 

I Kurumlan Devamslz!lgln Onleme 
2-0kul MOdiJru lie Madur

I Sorumlu $ube MCldurierl 'Ie ill):E 2-Gen~1ik Hlzmetleri lie Spor i!):e MildGrlUgu
Ekib!nin KUrulmasJ (ikl) ayda bir Il;;eyo "'por

Ekiplerine yonellk bilgilendirme 
3~ Aile 'Ie Sosyal Poiitikalar MudurlO~One bagl. birimler2-Devamslz Ogrencilerin takiblnin Yard!mcllan MOdurlugUne bellrtilen 

toplantlsl 3.1 b)iJ~elerin tum Okul yapllmasl Igondorecek(ilk Rapor 4-lljiJ~ Emniyet IJandarma Birimleri 

3 
 Miidiir1erine yonelik bilgilendirme S-Devamsizlik nedeninin 3-Qkul Rehber ogretmeni 

Sw Yerel Y5netimler ara~tlnlmsJ .Tarlhi 20 Nisan 2017)(lkind 
4-Slnlf Rehber ogretmeni

toplant!sl 3.1 c) II~elerin rehper 
tarlhlerde raponar4·Ev :zlyaretlerin yapllmasl va 


ogretmenlerl yonelik Mesleki 
 £wStnif/ Sube Rehber ogretmenleri 
ve,fllerle ileti~imin sagianmasl Raper Tarihl9 Hazlran5-Kprdinator ogretmenler 7-Alan!Daljefl.riveTeknik Egitimde Dellam~m:I~1n 5·0evamsJzlik TOru ve !;ozum 

OnerileriAzaltrimasl Etldnlikleri fYonetlci ve Ogretmenler) ande,llocek (EK-l!6-AI.an/Dal ~efleri 20171azaltdmasf i In seminer 8-Kordinator Ogretmenler 

illYe Milli Egitim MUdnnOgUnce Rapor Hazlrlanmasr 
 ils:e Faallyet Raporu EKw 2 periyodik olarak 2(ikilayda l-ikedekl tum resmi ve Ozel okul MOd 

2·RAM 
3--Gen!rilk Hizmetleri ve Spor iI MiidOrlUgOFaaliyet Raporu Faaliyetter lie Sayrsal Veriler iI,. Milil Egltlm Mildurllikleri4 
4-Aile ve $osyal Politlkalar illre MUdOritigu I 

L 5-11/11;;. Emnlyet MildOrliiklorl 
bir We rapor Ronde~ek 6-Yerel Yonetimler 

NOT:Okullardan gelen raporiar 1lge Milli Egitim Mlldfirli.Hderlnce tek bir rapor haline getirilecek. A~lkiamalar klsmrna okul/i!~e taraflrdan klsa raporyazllacak.2.Raporiar ikind bir uyanya mahaillermeden belirtilen zamanda II Mesleki 

Egitim Slrimine gonderilecek. 

http:7-Alan!Daljefl.ri

