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(ilce MiUi E[itim Miidtirliigtine)

Mesleki ve teknik ortaolretirnde e[itim ve o[retimin hedeflerine ulagrlabilmesi igin

ofrencilerin okula devamr utivrit< onem arz etmektedir. Yaprlan ara$trmalann sonuqlart

devamsrzl[rn bagan, okul terki, sug iglerne ve zarary madde kullanrmr gibi birgok konu ile

iligkili oldulunu gcistermektedir. Bu ba[lamda efiitim ve o[retim sisteminde devamstzltk

sayrlannrn azaltrlmasr igin gerekli tiirn dtizenlerneGrin yaprlmasr gerekmektedir' Ayrrca ilgi

1aj Kanun ue ilgi (b) Y[netmelik gerepince o[rencilerin okula devamtntn saflanmast

konurundu gerekli tedbirlerin altnmast gerektigi ifade edilmiqtir'

Devamsrzhlrn bireysel, ailevi, ekonomik, sosyal, gevresel ve okul kaynakh geqitli

nedenleri bulunmakta olup gergekleqtirilecek gahqmalarda bi.ittinsel bir yaklaqrmla hareket

edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda devamsrz dfrencilerin okula devamlannrn sallanrnasl ve devamstzltk

orarunln azalttlmast amactyla yaprlacak gahqmalar;

ilqe Milli Efitim Miidiirltikleri tarafindan:

l.ilgede devamsrzlfr alqkanlk haline getirmiq ofrenciler ile herhangi bir okulda

kaydr olup da okula hig gelmeyen ofirencilere ulagarak bu dfrencilerin okr-rla devamtntn

saflanmastna yonelik tedbirler altnacakttr'

2.Devamstzh[a neden olan problemlerin goztimiine yonelik Rehberlik Araqtrma

Merkezleri tarafindai okul yoneticileiine ve d[retmenlere rehberlik gahqmalan yaprlacaktrr'

3.Genglik Hizmetleri ve Spor il Mtidiirliikleri ile iletiqim saflanarak diizenlenecek

kurslara ofrencilerin yonlendirilmesi konusunda igbirlili yaprlacaktrr'

4.Ofrencilerin ve velilerin devamsrzhk konusunda bilinglendirilmesi amactyla Aile ve

Sosyal politikalar il Ir,ludrirttikleri ile iletiqirn kurulacak ve uzrnan destefinin sa[lanmast

konusunda iqbirliIi yaprlacakttr.

5.Okullann ytiriit*.i$ oldufu devamsrzhftn onlenmesine iligkin gahqmalar izlenecek

ve de[errendirilecek boylece il/ilge genelindeki iorunrar ve egilimler tespit edilecektir. Elde

edilen bilgiler kapsaminda devamsrzhklarrn dnlenmesine iliqkin her e[itim-o[retim yrh

;;G" iiqutrE,,'u planr hazrrlanacaktrr. 2016-2017 Efitim-Ofretim Yr1 igin sdz konusu

Planrn $ubat ayr igerisinde haztrlanmast gerekmektedir'
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6.Okul yoneticileri ve dfiretrnenlere devamstzhltn olast nedenleri ve onlenmesi

konusunda seminerler dtizenlenecektir.

T.Ekonoryrik sebeplelden dolayr gahgmak zorunda kalan devamstz dfrencilere ydnelik

okul aile birlikleri ve yerel yonetimlerle birlikte maddi destek imkdnlarrnrn oluqturulmast

sa!lanacakttr.

8.Okul gevresinde 6[rencilerin e[itim-6[r'etim stirecinden uzaklaqmastna ve bu

dofrultuda devamsrzh[a yol agabilecek gegitii mekdnlara (internet,kale, oyun salonu vb.)

egilim-ogrerim siiresinJ" ogr.n.iterin eligiminin engellenmesine iliqkin olarak itlitge Emniyet

Mtidtirtulterl ile Ealqmalar yaprlacalrna iliqkin Mesleki Elitim Genel Mi.idrirlti[tiniin

17 .02.2017 tarih ve 2057687 sayrh yazrsr ekte gdnderilmiqtir.

ilge genelinde yaprlan faaliyetler ve saytsal bilgiler e[itim-o[retim yrh iginde

Bakanlkga verilecek it<inii bir emre kadar iki ayhk periyotlar halinde Mesleki ve Teknik

Efitirn Genel Miidtirliigine (izleme ve Deferlendirme Daire Bagkanhlr) gdnderilecefinden

ilf,enizde yaprlan faaliyetlerve sayrsal bilgilerin 14 Nisan 20ll tarrhrne kadar Mridtirliifiimtiz

Mesleki Epitim $ubesine gonderilmesi hususunda;

GereEini rica ederim.
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