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Adem pELiK'rn velilere yrinelik hazrrlamrg oldulu mektup yazrsr, 2016-2017

Egitim-Ogretim yrh eylem plam,ilgili komisyon onaylan ve diper iglemler ekte sunulmug

olup,aynca gerekli belgeler http://silvan.mem.gov.tr resmi web sitemizden de

yaymlanmrgtrr.Ayrrca okul idareleri mektubun okulunuzda bu kapsamdaki ttim velilere
gonderilmesi, 6-13 Yag zorunlu ilkogretim ga[rnda olup,gegitli nedenlerden okula devam

etmeyen ci[renciler ile ilgili gahgmalarda ilge Milli Elitim Mtidrirltiliimiiztin Web sitesinde
yayrnlanmrgtrr.

Bu iglemlerde gerefinin yaprlarak aksakhfa yer verilmemesini cinemle rica ederim.
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T.C.
sir,vaN KAYMAKAivrr,rGr
ilge Milli Efitim Miidiirlii$i

Sayr :/

Konu: Devamsrz Ofrencilerin okul kazandnlmast
igin oluqturulan komisyonlar

.....10212017

SiLVAN KAYMAKAMLIK MAKAMINA

6287 saylt ilkrtgretim ve E[itim Kanunu rleBazr Kanunlarda De[igiklik Yaptlmasma

Dair Kanunla 1739 sayrh Milli EEitim Temel Kanununun 26 nu maddesinde yaprlan

de[igikle egitim 12 y:ira grkmrg ve ortaolretim zorunlu hale gelmigtir. Bu nedenle zorunlu 12

yrlhk e[itim kapsammda olup,gegitli nedenlerle ilkokul,ortaokul ve ortadlretime devam

edemeyen d[rencilerin okulla kazandrmasr amacryla,ilgemiz Kaymakamr Sayrn Adem

QELIK bagkanh[rnda,tiye ilge Belediye Bagkan vekili Adem QELIK ilgemiz Kaymakamr

Suytn Adem Qifif bagkanhlrnda,iiye ilge Belediye Bagkan Vekili Adem QELiK,Uye ilge

Milli E[itim Miidtirii Seyithan ERBOGA,iiye i19e Niifus Miidtirii M. Zeki SAKLANMI$,iiye
ilge Mtifttisti Htiseyin OZnBUin,iiye ilge Emniyet Miidtirii Mehmet Rahmi ATILIR, tiye ilge

Jandarma Komutam Furkan MANAV,iiye Silvan ilge Safhk MiidUru Dr.Muaz GEZiCi ,tiye
i19e Tanm Miidiirti Nejat ARSLAN,iiye Mal Miidiirti Emrah YILMAZ,iiye SYDV Mtidiirii
islam ORAL,iiye Muhtarlar Dernefi Baqkanr Murat ATE$ ve Uye Esnaf Kefalet Baqkanr

Muhittin KAN'dan olugan ilce Yiiriitme Komisvonu, i;e Milli Efitim $ube Miidiirii Burhan

OzoBvtin'inbagkantig'''a-u*tiryiiditiiNimetPoLATTAG,UyeRam
Mtidiirii Mehmet Murat BAYANCUK,tiye Cumhuriyet ilk/Ortaokulu Miidiirii Hasan

YAgLI,iiye Efitim rilretim $efi Celal SERTKAYA'dan mtitegekkil ilce ikna ve Teknik
Komitesi, okullarda ise; okul Miidi.irii bagkanhfrnda ilgili mi.idiir yardrmcrsr,varsa rehber

ri[retmeni,ilgili smrf dgretmeni,ilgili mahalle/kdy muhtan,varsa uygun gdri.ilen kanat

dnderi,varsa mahalle/kdy imamr,varsa Din Ahlak Bilgisi dlretmeninden miiteqekkil bir Okul
ikn a ko misyonu olugturmasmt onaylar rnrza atz ederim.

Seyithan ERBOGA
ilge Milli Efitim Mtidiirti

OLUR
...10212017

Adem QELIK
Kaymakam
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2016-2017 Egitim im yrhnda a$aElda ilkokullarda/ortaokullarda belirlenen
VAMSIZ REN KAZANDIRILMA$I" projesi

kansamrnda eylem plarurun uygulanmasrm onaylannrza Ltz ederim.

Seyithan ERBOGA
Ilge Milli E[itim Mtidrirti

OLUR
t02t2011

Adem QELiK
Kaymakam

EKI : 1 Adet Eylem Planr

2016-2017 pGiript-0Gnnria YILINDA itroxuttzRDA/oRTAoKULLRDA
DEVAMSIZ oGnnwcitERiN oKaLLA KAZANpTRTLMAST iCiN qLUSTURULAN

EYLEM PLANI

I. ilge Milli ESitim Miidiirlii[ti e[itim gubelerinde ve bagh okullarda (BSiO-kdy
Ilkokulu) devamstz ilkokul d$rencileri igin yeteri kadar klasor, dosya, aynr qekilde

bilgisayar ortamrnda yeteri kadar klasdr,dosya olupturmasr, bu ig gerekli

gorevlendirme yaprlmas;. (01.03,20 I 7 tarihine kadar)

2, ilgemiz kaymakamr onayryla ilge yiirtitme komisyonu,ilge ilge Teknik ve ikna
komisyonu ve okul kurum komisyonlartnrn olugturmat(01.03.2017 tarihine kador)

3. Komisyonlarda gdrev alan kurum ve kurulug temsilcilerin gcirevleri, ilce ytiriitme
komisyonu:Eylem planrn uygulanmasr igin devam takibi yapar,di$er komisyonlann
goziime kavugmadr$r hususlarr inceler,raporlarrn istatistikleri kargrlagtrnr.ilce ikna ve

Teknik Komisyonu : okullardan gelen istatistikleri kargrlaqtrrrr,ilgili kurumlara bilgi
verir,gerektipinde alana giderek ikna gahgmalara katrlrr,okullarla si.irekli diyalog

halindedir. Gerekli ya Qmavarsa cezai uygulamalan yerine getirir.Okul Komisvonu :

ikna ve inceleme ekibi olugturur. Ev ziyaretleri si.irekli plan dahilinde yapar.Alanrnda

ttim devamsrz o[rencilerin listesini hazrrlar. Nedenleri aragtrrtr. Bunlan okulla

kazandrrmak igin her tiirli.i tedbiri alr. Kurumlarla olan iglemleri kendisi takip eder ve

sonuglandrrrr. Miidi.irliiltimiize si.iresi igerisinde yaziara cevap verir. ilce Emniyet
MiidiirliiEii : ilge merkezinde ikamet edip adresi bilinmeyen dprencilerin tespiti

yapar,gahgmalarda tespit edilen 6frenci varsa itge Milli Epitim Mtidiirlii$tine
bildirilir,ilce Jandarma KqmutanhEr ilge kciylerinde ikamet edip adresi bilinmeyen

o[rencilerin tespiti yapar,gahgmalarda tespit edilen dprenci varsa ilge Milli E[itim



Miidiirliilune bildirilir. ilce MiiftiiliiEii : Okul idaresinin olugturulaca[r ikna

komisl'onlarda okul alanrnda gdrevli imamlann komisyonda gorevlendirir,ikna

qahgmalannda gcirev almasmrn sa[lanrr,Cuma hutbelerinde veya sohbetlerde

okunra.egitim-ti[retinrinfaydalanhakkrndavatanda9Iarabilgiverir.@p
BaskanhEr : Okul idaresinin olugturulacalr ikna komisyonlara yardrmct olur. Agr ve

kampanyalarda katrlan vatandaglara okuma,e[itim-6pretimin faydalarr hakkrnda bilgi

verir. Tespit edilen varsa devamsrz cigrenci ilgili okulla yonlendirir. ilce Tarrm

MiidiirliiEii : Okul idaresinin olugturulaca$r ikna komisyonlara yardtmct olur. AIan

uygulamalarrna kafilan vatandaglara okuma,egitim-o$retimin faydalarr hakkrnda bilgi

verir. Tespit edilen varsa devamsrz dprenci ilgili okulla ydnlendirir.Mal MiidiirliiEii :

Devamsrz clS'renciler hakkrnda uygulanan para cezalanntn uygulamaslnl yapar. Niifus

MiidiirliiFii : Devamsrz d[rencilerle ilgili kuruma gelen yazr ve uygulamalan hemen

yapar,kayrtsrz,vefat eden,ilge drgrna grkan <i$rencilerin iglemleri oncelik yapar,ilce

Milli EEitim Mtidiirliilii : Sekreterlik gcirevi yapar. Ti.im iglemleri takip eder ve

sonuglandnr. SYDVa-kfi : Vakfin alan gahgmalannda tespit edilen devamsz

rilrencilerin ilgili okulla ydnlendirir. Hare ziyaretlerinde devamsz d$rencilerle ilgili
vatandaga sorulan sorar. Yaprlacak yardrmlarda devamsrz d[rencilerin durumu dikkate

alrr. Ayrrca sohbetlerde okuma,e[itim-ogretimin faydalarr hakkrnda vatandaglara bilgi

verir. Muhtarlar Der+eEi BaskanhEr : Okul idaresinin olugturulacapr ikna

komisyonlarda okul alanrnda gcirevli muhtarlan komisyonda gcirevlendirir,ikna

gahgmalannda gdrev almasrmn saflarur,sohbetlerde okuma,epitim-dpretimin faydalan

hakkrnda vatandaglara bilgi verir.devamsrz d[rencilerin okula kazandrrtlmasrna iligkin

muhtarlarla ig birligi yapar. Esnaf Kefalet BaskanhEr : Okul idaresinin olugturulacalr

ikna komisyonlara yardrmcr olur, esnaflarrn ikna gahgmalarrnda gdrev almastrun

sa[lanrr,sohbetlerde okuma,elitim-olretimin faydalan hakkrnda vatandaqlara bilgi

verir.devamsrz iifrencilerin okula kazandrrrlmasrna iligkin esnaflarla ig birli[i yaPar.

Okullarda devamsrz dprencilerle E-okuldan gerekli bilgilerin altnmast,gahgnralann bu

do$rultuda yaprlrnasr,btittin gahgmalara ra[men gocuklannr okulla gdndermeyenlerin

bilgilerini FORM-I'e,ilge veya okul drgrnda bulunanlartn FORM-2'e yaztlmast,

(23 10212017 tarihine kad a r)
Okulla kazandrnlan Mtidtirliifiimiize bildirilmesi, Okulla kazananlann bilgileri her ay

sonunda FORM -3'ii E-Mail Temel epitim gubesi adresine Mtidiirltiltimiize

gdnderilecektir. (0 1.03 .2017 tarihine ka d a r)

ilgemiz Kaymakamr Sayrn Adem QELiK tarafindan hazrlanan devamsz ci[rencilerin

okula kazandrrlmasr igin olugturulan mektubun okul mi.idiirleri taraftndan o[renci

velilerine ulagttrmast, (01.03.2017 tarihine kadar)

Okul tarafindan olugturulan ikna ekiplerin gerekli olan veli ziyaretleri bagta olmak

iizere planlanan gahgmalar sonucunda okulla kazandrnlan cifrenci saytlannt

(06.03.201 7 tarihine kadu)
Bu formdaki devamsrz dfrenci kimlik bilgileri ve ikamet adresleri (goq dahil) agrk bir

qekilde yazrlacaktrr. Ofrencilerin devamstzltk nedenleri agrk ve detayh bir gekilde

belirtilecek ayn1 zamanda e-okul sistemine zuma;n gegirilmeden iglenecektirl ( Ytl

boyunca)
ilgemiz genelinde zorunlu ilk<lgretim ga[rnda olup kayrtsrz olan tiprencilerin tespiti ve

okula devamlarmm saplanmasr igin salhk ocaklan, nilfus mtidiirltigilyle,
9.



muhtarhklarla, muftiiltik ve imamlarla okul mi.idtirleriyle ve velilerle devamh bir

koordinasyon ve iletigim kurularak gahgrlmaya devam edilecektir. (Yrl boyunca)

10. Bu gahgmalarda emsallerine gdre baganh gdsterilen kamu personeli Odtiliendirilmesi

(Ytl boyuncu)

/1. Ttim tedbirlere rapmen gocuklarrnr okulla gdnderilemeyen dprencilerin vellleti 222

Sayrh ilkd[retim ve E[itim Kanununun ilgili Maddeleri gere[ince cezai iglemlerin

yaprlmasr ( Yil boyunco-uygun zamantndu)

12. Okullarda gdg edenlerin tam agrk adreslerinin tespiti igin gahgrlmaya devam edilmesi

(Yrl boyunca)
fJ. Ekonomik sebeplerle devamda zorlanan o[rencilere yardrm yaptlmasrnt saplamak

amacryla isimleri, ihtiyag duyulan yardrm (krrtasiye,giyim beden numamlan gibi) agtk

bir gekilde ilge Milli E$itim Miidiirli.i$ri'ne ve Sosyal Yardrmlagma ve Dayantqma

Vakfina bildirilecektir. (Ytl boyunca)

,14. Okul bdlgesinde oturup ta devam etmeyen ci$rencilere ydnelik okullarrn tespit etti$i

sorunlar,goztim onerileri ilge Milli Efitim M0dtirlti[iine bildirilecek ve bu d[renci

velileriyle goriigmeler yaprlacak. Bu amagla her okuldan ,2.ddnem'sonunda ve yrl

sonunda agrklayrcr bir rapor Mfidiirliiftimilze gcinderilecektir. (Yrl Boyunca)

15. Qeqitli hastahk ve engelli durumdan otiini okula devam edemeyen oprencilerimize

kimlikbilgilerirahatstzltknedenivarSa@eklenerekMilliE!itim
miidtirliipiine gdnderilecek. Ozel Ofretime muhtag olanlann RAM arcrh[ryla gereken

yardrm ve ilgili okullara kaydrnrn yaprlmast saplanmasr (Yil boyunca)

16. Zorurlu ilkOgretim gaprnda olup okul gelmeyen ve kayttstz olan dlrencilerin

velilerine muhtarhklar araoyla devamsrzlft durumlan 222 say:|.r kanuna gore tebli!

edilecek buna ragmen devamsrzhlr devam edenler, 5 gi.in iginde ilge Milli Epitim

Miidiirliiliine bild irilecektir. (Yrl b oyun c a)

17. Okullardaki veli toplantrlarrnda gaprmrzda btitiin insanlar igin e$itim ve Olretimin

tagrdrlr rinem bilginin insan ve toplumun geligmesine etkileri benimsetilerek tflm

halkrmrzrn orgtin ve yaygm efitim kurumlanmza yonelmesi sa[lanacaktrr Zorunlu

ilkOlretim ga[rm agmt9 olan vatandaglanmrza okuma-yazma kurslan agrlarak

yetigmeleri saflanacaktrr. (Ytl boyunca)

18. Kimliksiz gocuklanmlzln okula kaydr, kimlik belgelerinin niifustan gtkartlmast,

yaglarrnrn diizeltilmesi, konulannda ilge Ntifus Mtidtlrlti$i ve ilge Milli Egitim

MUdiirlii[ii igbirlifi ile gerekli iglemler yaprlacaktrr' (Yrl boyunca)

/9. ilktlgretim Okullarrmn gegitli nedenlerden uzun yrllar kapah kalmasmdan dolayr okula

devam edemeyen fizikken ve ya$ga biiyi.imiig olan o[rencilerin ilkd[retim Kurumlart

Ydnetmeli[i'nin 14-18-19-32 Ve 33 maddesine gdre ; "Smuvla kaytt MADDE 14 -
(1) Mecburi ilkd{retim ga{mda olup yurt clrytnda bulunmau, tutuklu olman,

oturdu{u yerde okul bulunmamos, ve saf.t* clurumu nedeniyle hig okula gidememig

veya d{renime ara verm$ gocuklardan dzel bir gekilde kendini yetistirmis olanlar,

smavla tespit eclilecek bilgi diizeyine ve ya;ma uygt n untfa kaydedilir,

(2) Bu smavlar, ilkokullartla okul miidiiriiniin baskanl$mda en az iki dpretmenin;

ortaokul ve imam-lratip ortaokullarmda ise alan d{retmenleri ile okul reltber

d{retmeninin katilacaP bir komisyon tuaftndan yaphr,



(3) Okulda komisyon olusturulacak saytda APretmenin bulunmamast durumunda
il,/ilge milll e[itim mlidiirliiPiine bagvurularak komisyon ilyelerinin tamamlanmast
saflarur.

Devam, devamsul$rn izlenmesi ve izin verme MADDE 18 - (t) (De!i'ik:RG-
251612015-29397) Qocuklarm devamszhklarr, okul iincesi efitim kurumlarmda
dfiretmen, ilkokutlarda smrf ti[retmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarmda
ise okul yiinetimi tarafindan e-Okul sistemine iglenir ve yiineticiler tarafindan
takip edilir. (2) Okul iincesi eflitim kurumlannda;

a) Kayrtlarr yaprlan gocuklarrn kuruma giinliik e[itimi aksatmayacak gekilde

devam etmelerinin sallanmasr esastrr. Ancak iizel eflitim gerektiren gocuklartn
sosyal uyum ve geligim iizelli[ine gdre giinliik devam stirelerinde esneklik
sa$antr.,

b) Oziirsiiz olarak arahksrz 10 giin okula devam etmeyen gocu[un velisi okul
miidtirliiliince yazl ile uyarlhr. Bu uyanya ra[men iiziirsiiz olarak arahlarz 30

gtn okula devam etmeyen ve devam ettigi hAlde iist tiste iki ayhk ticreti
yatrrilmayan gocuklann kaydr silinir. Bu durum veliye yazilt olarak bildirilir.

c) Ayhk aidatrnt zamanrnda iidemeyen, gegmig aylardan borcu kalan ve

devamszhk nedeniyle okulla iliqifii kesildipi hAlde okula devam ettirilen
gocuklarrn iicreti, veli ile yaprlan siizleqme hiikiimleri gergevesinde tahsil edilir.

(3; ilntigretim kurumlannda iilrencilerin okula devamlart zorunludur.

a) ilktilretim kurumlarlna kaydedilen mecburi ilkiilretim gafrndaki Oflrencilerin
velileri ile okul yiinetimleri, iUilge milli efiitim miidiirliikleri, maarif miifettigleri,
muhtarlar ve miilki amirler 222 sryrb ilkiigretim ve E[itim Kanununun ilgili
htikiimleri gerefince gocuklarrn okula devamrnr saflamakla yiiktimliidiirler.

b) Normal ve ikili ti[retim yaprlan okullarda ilk derse girdili hAlde sonraki bir
veya daha fazla derse iiziirsiiz olarak girmeyen d[rencinin (De[igik ibare:RG-
251612015-29397) durumu okul yiinetimince velisine ivedilikle bildirilir ve

devamsrzhfr yarrm giin sayrlrr.

c) ilkOgretim kurumlartndaki ii[rencilerden, okulun bulundufu yerlegim

biriminin dlgrna grkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin

durumu, okul yiinetimince e-Okuldaki devam biiliimiine zamanrnda iglenir.

Ofrencilerin devamsrzllklan, e-Okul sistemi iizerinden okul yiinetimlerince

siirekli takip edilir. g) Yurt dryrna giden ti[rencilerin yurt drqr adresi, okul
yiinetimince e-Okul sistemine iglenir. Bakanhkga yurt drgrndaki okullara
devamlarmrn sa$anmasryla ilgili tedbirler ahnrr. Bu durumdaki veya yurt
drqrnda adresi tespit edilemeyen iifrencilerin kayrtlart, yaglart ii[renim gaft

drgrna grkuncaya kadar e-Okul sisteminde pasif hf,le getirilir.

d) d[rencinin gegerli mazereti ve velinin bagvurusu iizerine okul yiinetimi
tarafindan bir dfretim yrh igerisinde 15 giine kadar izin verilebilir.

(4) Bulagrcr bir hastahk nedeniyle okula devam edemeyen gocuklar, sakrnca

olmadr[rna iligkin sa$rk kuruluglanndan ahnacak raPor ile kuruma devam

edebilirler.



dfrenim ga[r drgrna grkan ii[renciler MADDE l9 - (1) ilktigretim kurumlarrna
kayrth ii[rencilerden;

a) Mecburi ilkOlretim qalr drgrna grkan ilkokul ii[rencileri, ders yilr sonuna
kadar iifrenimlerine devam ettirilir. Bu 6lrencilere iifretim yrh sonunda
Olrenim Belgesi EK-3 verilerek yaygm efiitime yiinlendirilir.

b) (De[ipikzRG-251612015-29397) Mecburi ii[renim gafrnr bitirdifi ders yrh
sonuna kadar ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ii[renimlerini
tamamlayamayan 6frenciler, ii[renimlerini tamamlamak iizere en gok iki efitim
ve iifiretim yrh daha okullarma devam ettirilir. Bu iki yrlhk uzatma sonunda da
ortaokul veya imam-hatip ortaokulu iifrenimini tamamlayamayanlara ders yrh
sonunda tilrenim durumunu giisterir Olrenim Belgesi EK-3 diizenlenir ve Agrk
6[retim Ortaokuluna yiinlendirilir. c) (Degiqik:RG-16/612016-29744) Mecburi
iilrenim ga[r drqrna grkan ve iki yrl daha iifrenim giirmesine imkAn verilerek 8
inci srnrfa gegen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ii[rencilerinin o efitim ve
iifretim yrh ders kesimi sonuna kadar okula devamlan sa$anrr. Ders yrh
sonunda bagarilr olanlara EK-3'te yer alan 0[renim Belgesi diizenlenir. Bagarnz
olanlar da EK-3'te yer alan dfrenim Belgesi diizenlenerek Agrk Oflretim
Orta o kulun a yiinlen dirilir.

Ilkd{retim kurumlannda smrf y ilkseltme

MADDE 32 - (1) ilkokut 1, 2 ve 3 tincii smrf dPrencilerintlen bilgi ve beceri
baktmtndan smtf diizeyinin iistiinde olanlar velisinin yaztlt talebi, smtf
i)fretmeninin Anerisi ile e$itim ve A{retim yilmm ilk ay iginde untf yiikseltme
smavtna altrurlar. BaSanh olankt bir iist untfa yiikseltilir,

a) Bu stnav okul miidiirilniln baskanh{mda untf d{retmeni ve bir ilst unrftn
d{retmenlerinden olusan komisyon tarafindan yapiltr. Okulda bu komisyonu
olusturacak saytda ii{retmen bulunmamast durumunda, stnawn yapilacap yer ile
smav komisyonu, okulun ba{h bulundu{u il/ilge milli e{itim miicliirlii{iince
belirlenir.

b) Smav sonucu tutanakla tespit edilir, Bu tutdnak, okul ydnelimince dosyasmda
saklanff. BaSanh olanlarm durumu e-Okul sistemine islenir,

c) Smf yiikseltme stnnvrna de{iSik sm{larda olmsk iizere bir defodan fazla da
girilebilir, Ancak nntf yilkseltme aym dlrenci igin bir kez yapthr.

(2) itko*at gapnda olup akranlan ile birlikte okula devam edemeyen ve okuma
yazma bilmeyen b{renciler, birinci unf d{renimlerini bagarryla tamamlamalarr
hifinde, eyliil aymda yapilacak bir smavla yarma uygun bir ilkokul smrftna
yerlegtirilir.

(3) SaPI* durumu nedeniyle okula clevtm etmesinin uygun olmadt{mo iligkirt
safihk-kurulu raporu alanlar ile istemeleri hilHnde imam-hatip ortaokulu veya

ortaokula kayfi yapttran veya clevam eden ve hafizltk e(itimine baslad$mr
belgelendirenlerden o e{itim ve i)fretim yfu igin devam zoranlulu{u flranmaL
Safll* raporu alanlar raporlart siiresince, hafizhk ePitimi alanlar bu elitimleri
silresince ePitim ve d{retim yfu bastndan itibaren en fazla bir e{itim ve d$retim ytlt



okula devam etmeyebilirler. Bu siirenin biliminde okula devamlan saflaw, Bu
Olrenciler okula ddndiiklerinde, devam edemedikleri e{itim ve i){retim yilma ait
derslerden o kul miidtiriiniin sorumlalu! u ve koordinesinde alan ii{retmenlerinden
olusturulocak komisyonca smflvq almtrlar. BaSanh olanlar bir iist smtfa devam
ettirilirler,

Tetafi ePitimi ve yetigtirme program,

MADDE 33 - (1) ilkAPretim kurumlannrta; e{itim ve dlretimi aksatacak nitelikte
olaPaniistil durunt, sel, deprem, hastalft, elverissiz hava gartlaru gibi nedenlerle il
veya ilge htfztsuhhn kurulunun karan ile gerekli gi)rdil!il ve mahalli miilkt idare
amirinin onaylad$t durumlarda okullarda e{itim ve dlretime ara verilir. Bu gibi
durumlarda A{rencilerin derslerinde eksik kalan konalarda teloftsi igin okul
ydnetimleri ve iUilge milh epitim miidfirliiklerince gerekli dnlemler almm

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarmda ders yilr, iginde do{al sfet,
dPretmensizlik ve benzeri nedenlerle boS gegen dersler igin yetistirme programlur
uygularur.

a) Yetistirme progromlannda gbrevlendirilecek \Eretmenler, il/ilge milli e{itim
miid iirl iik lerinc e b e lir le nir.

b) Bir dersin yetistirme progromt siiresi, o dersin boS gegen ders saati loplamtrun
yansmdan az olamaL"

20. Siirekli devamstz olan <ifrenciler e-okul sistemine devamsrzhk nedenine uygun olarak

Mtidi.irliigrine bildiri I ecektir. (Yrl b oyun ca)
21, Her okulda devamstz ci[rencilerinin devamlannrn saflanmasl igin ti.im d[renciler

brang aylrrml yaprlmaksrzm tiim o$retmenler okul mtidi.irliikleri tarafindan
gtirevlendirilecek , t{im devamsrz ogrenciler okuldaki ttim cipretmenlere
paylagtrnlar aW zimmetLegecektir. (Yrl boyunca)

22. E-okul sisteminde kaytstz olarak gdzriken ofrenciler ile, okula kayrth olup devamsrz
durumda olan olrencilerden bagka bir yere tagrndr[r tespit edilenlerin adresleri ilge
Ntifus Mtdtirltlilnden ahnarak, dfrencinin okumasr gereken okula nakledilmek i.izere

ciprenci durumu ilge Milli E[itim Miidtirltiftine gdnderilmesi (Yrl boyunca)
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Ulke olarak en giizel geylere laytpirz ve bu giDelliklerin olugtu[u, gekillendi[i,
dncelikle topluma sunuldufiu yer okuldur. Okumak, okula gitmek ve elitim almak gocupun en
temel ve anayasal hakkrdrr. Okulun ise e[itim igerisindeki yeri ve onemi bilytktrir. qflnkii
gocuklarrmtzln ya$aml, yagamsal olaylan <iprendikleri yer okuldur. Bu amagla tilkemizde
temel elitim zorunlu ve parasz olmasrna, ders kitaplan vb. araglar parasvolmasrna ra[men
halen ilgemizde gocuklarrn okula gOnderilmedi[i bilinen bir gergektir, Bu noktadan hareketle
Mil1iE[itimBakanlr[rveUNICEFtarafindanHaziran2003,te..@

hedefi okullagma orarunl artrrmaktrr. ilgemizde yiiriittilen ttm gahgmalarrn temelinde
"Vatandas odakh" yonetim oldufundan dolayr bizler bu gahgmalara gok cinem vermekteyiz.
Bunun igin gece giindiiz demeden sizler igin gaba sarf etmekteyiz. Ancak,sizlerde gok iyi
biliyorsunuz ki,6287 sayrh ilkdlretim ve Egitim Kanunu ile Bazt Kanunlarda DeSigiklik
Yaprlmasma Dair Kanunla 1739 sayrh Milli E[itim Temel Kanununun 26 nu maddesinde
yaprlan e[itim 12 y:I'a grkmrg ve ortaci$retim zorunlu hale gelmigtir. Sizlerin gayret ve
galrgmalan sonucunda 2016-2017 efitim-dlretim yrlrrun sonuna kadar bu sayrlarm
stfirlanaca$mr iimit etmekteyiz. ilge olarak konu ile ilgili ekipler olugturulmug, bu ekipler ev
ziyaretlerine ve ikna gahgmalarrna yogun bir tekilde devam etmektedirler. Yaprlan
gahgmalarrn sonucunda Uziilerek sdyli.iyorum ki, bir gok gocu$un ailevi nedenler, geleneksel
nedenler, ekonomik nedenlerden dolayr okullara gitmedikleri gdriilmektedir. Bundan dolayr
okullagma orarumrz istedifimiz seviyede olmamaktadrr. Ilgemizin trimtinti ilgilendiren bu
galrgmanrn sonuglanmasr halinde hepimiz biiytik i$ yaptlglmlzrn farkrnda olaca!'rz.

De$erli anneler, babalar, veliler lutfen bize kulak verin devletimizin sizlere sunmu$

dldulu bu imkanlardan en iyi gekillerde yaralanahm dntimtiz aydrnhk olsun, her gocuk bir
dtinyadrr liitfen bu dtinyalan karartmayahm aydrnhklarr gopaltahm. Bu anlayrgta olaca$rntzt
bilerek herkese gimdiden tegekktir eder saygr ve htirmetlerimi sunanm.


