
T.C. 


MU~ VALiLidi 

i1 Milll Egitim MudUr1ugu 


Sayl : 73774402-160.99-E.I0659211 31.05.2018 

Konu: YIl Sonu C;ah~ma Raporu 

...............................................KAYMAKAIVILldrnA 
il<;e Milli Egitim MUdUrltigU 

......................................................MUDURLOdONE 


fIgi' 	 :Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Gene! MUdUrlugunUn 

30.05.2018 tarih ve 10572676 saYlh yazlSl. 

YI! Sonu C;ah~ma Raporu ile ilgili i~ ve i~lemlerin ilgi yazl dogrultubunda yapllmasl 
konu ile ilgili herhangi bir aksakhga sebebiyet verilmemesi,istatistild bilgilerin saghkh 
almabilmesi a<;lsmdan belirtilen tarihler arasmda tUm okullkurumlar tarafmdan bilgilerinin 
eksiksiz ve zamamnda girilmesinin saglanmasl hususunu; 

Bilgilerinize rica ederim. 

Metin iLCi 
VaH a. 

il Milli Egitim MUdUrti 

Ek : 

l-Yazl 

Daglt1m 
i1<;e Kaymakamhklanna 

Merkeze bagll tUm okul Mud. 
RAM Mud. 

Adres: Atatiirk Bnlvan Htikllmet Konagl Kat.3 MUS Bilgi i9in: Ma~allah ACAR 
Elek1.rollik Ag: mus.meb.gov.tr Tel: 0 (436) 21210 12 
e-posta: oze\egitimrebberlik4 9@meb'.gov.tr Faks: () (436) 2121988 

Su evrak gUvenli elektranik imza ile imzalamll1~tlr. https:ffevraksargu.meb.gav.tradresinden geOO-2d3a-3bO l-a974-d062 kadu ile teyit edilebilir. 

https:ffevraksargu.meb.gav.tradresinden


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mi1diirIi1gu. 


SaYI : 26670320-160.99-E.10572676 30.05.2018 
Konu: Y II Sonu <;::ah~ma Raporu 

................................. V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Mi1di1rli1gii) 

ilgi : Milli Egitim Bakanhgi Rehberlik Hizmetleri Yonetmeligi, 

Bilindigi iizere rehberlik hizmetleri, okullanmiz ile rehberlik ve ar~tmna merkezlerinde ilgi 
Yonetmelik hi1kiimleri c;en;evesindeyi1riiti11mekte, yihiltiilen c;ah~malara ili~kin ilgi Yonetmeligin 20. 
ve 31. maddeleri geregince yd sonu c;ah~ma raporu diizenlenmesi gerekmektedir. 

2017-2018 egitim-ogretim Yilma ait okul rehberlik servisleri yll sonu c;ah~ma raporlarl 
BakanhgImlza bagh ti1m ozel ve resmi okullkurumlar (okul oncesi, ilkokul, ortaokul, lise, halk egitim 
merkezi, mesleki egitim merkezi ve Genel Miidiirli1giimiize bagh ozel egitim okullan) ile rehberlik ve 
ar~tmna merkezleri tarafmdan elektronik ortamda di1zenlenecektir. 

Bu amac;la okullkurumda rehberlik ogretmeni olup olmadlgma baktlmaksIzm; 
1-0kullkurumlar tarafmdan 04-29 Haziran 2018 tarihleri arasmda https:/lmebbis.meb.gov.tr 

adresine okullkurum ~ifresi ile girilip, RAM Modi11i1 sekmesinde "Okul Yll Sonu <;::ah~ma Raporu" 
bat?hgl altmdaki ti.tm bilgilerin girilerek kaydedilmesi yoluyla RAM'a elektronik ortamda 
gonderilmesi, 

2- <;::lktiSI alman "Okul Y d Sonu <;::ah~ma Raporu"nun imzalamp okulda muhafaza edilmesi, 
rehberlik ve ara~tlrma merkezlerine gonderilniemesi, 

3- Rehberlik ve ara~tmna merkezleri tarafmdan ise 16 Temmuz-15 Agustos 2018 tarihieri 
arasmda RAM Modi11ii'nde yer alan "YII Sonu <;::ah~ma Raporu" ba~hgl altmdaki tUm bilgilerin, 
RAM Modiili1 mi1diir ~ifresi ile girilerek kaydedildikten sonra bir rapor c;lktlsmm ahnmasl ve 
merkezde muhafaza edilmesi, 

4- Y 11 sonu c;ah~ma raporlanmn, illilc;e milli egitim mi1di.trli.tkleri veya Genel Mi1di1rli1gumi.tze 
resmi yazl He gonderilmemesi gerekmektedir. 

Yukanda belirtilen i~lemler sonucunda illilc;e milli egitim miidiirliikleri soz konusu raporlara 
ili9kin bilgilere, 2018 Eyli.tl ayl itibarlyla RAM Modi1lii iizerinden ula~abileceklerdir. istatistiki 
bilgilerin sagl11dl ahnabilmesi aC;lsmdan belirtilen tarihler arasmda tiim okul/kurumlar tarafmdan 
bilgilerinin eksiksiz ve zamanmda girilmesinin saglanmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim. 

Seyfettin TORAMAN 

Bakan a. 


Daire Ba~kam 


DAGITIM 


Bilgi i~lem Dairesi B~kanhgl 


BPlam 


MEB Be~evler Kamptlsu A Blok BE$EVLERI ANKA.RA AYflntlll bilgi ic;in: Rldvan $ABiN 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 413 3755 
e-post.a: oer _J'iJln@meb.gov,tr Faks: (0 312) 413 13 56 

Bu evmk gtlvenli elektronik imza i1e imzalanl111~tlr. https:llevraksorgu.meb.gov.tr ru:kesinden f77 c-abcf -3ceb-b 28f -9fb 7 kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tr
www.meb.gov.tr
https:/lmebbis.meb.gov.tr

