
TOKAT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

TÜM ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN 

DEVAMSIZLIĞIN ÖNLENMESİ YÖNERGESİ 

   

“Devamsızlığın Önlenmesinde 

ÖĞRENCİ DOSTU OKUL” 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı tüm 

ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin devamsızlıklarının önlenmesidir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı tüm ortaöğretim kurumları 

okullarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 2010-2014 il milli eğitim 

müdürlüğü stratejik plan ve eylül ayı eylem planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Okul: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okulları, 

b) Milli eğitim müdürlüğü: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünü, 

c) İlçe milli eğitim müdürlükleri: Tokat İlindeki ilçe milli eğitim müdürlüklerini, 

d) Milli eğitim müdürlükleri: Tokat İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini 

e) Özel Büro: Tokat il milli eğitim müdürlüğü özel büro birimini, 

f) Tüm ortaöğretim kurumları hizmetleri: Tokat il milli eğitim müdürlüğü Mesleki ve 

teknik eğitim hizmetleri, din öğretimi hizmetleri, ortaöğretim hizmetlerini, 

g) Öğrenci: Mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, ve ortaöğretim okullarında okuyan 

öğrencileri, 

h) Devamsız Öğrenci: Gün içerisinde okula gelmeyen (özürlü-özürsüz devamsızlık 

yapan) öğrencileri, 

(ı) İlgili birimler: Mesleki ve teknik eğitim hizmetleri, din öğretimi hizmetleri, ve 

ortaöğretim hizmetlerini, 

(k) İlgili Okul Müdürlüğü: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullarını, 

İfade eder. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Görevler 

 

Görevler 

MADDE 5- 

(1) İlgili okul müdürlükleri, her işgününün sonunda öğrenci devam/devamsızlık 

durumlarını e-okul sistemine işleyeceklerdir. 



(2) İlgili birimler ve Özel Büro işbirliğinde hazırlanacak plan dahilinde devamsız 

öğrencilerin tespiti için ayın belirli günlerinde ilgili birimlerden veri çizelgeleri istenecektir. 

 (3)  Yönerge kapsamındaki birimler, toplam öğrenci sayısının %7’nin üzerinde 

devamsızlık gerçekleşen okulların isimlerini, değerlendirmeyi takip eden ilk iş gününde 

açıklama istenmek üzere özel büroya göndereceklerdir.  

(4) Okullardan gelen açıklamalar yine özel büro aracılığıyla ilgili birimlere sevk 

edilecektir. 

(5) Okullardan gelen açıklamalar ilgili birimlerce çok yönlü olarak değerlendirilerek 

okula özgü devamsızlığın önlenmesi stratejisi geliştirilerek uygulanması sağlanacaktır.  

(6) Öğrenci devamsızlıkları süreklilik gösteren okullarda yerinde değerlendirilmek 

üzere ilgili birimlerce yerinde inceleme yapılması sağlanacaktır. 

(7) Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında, devamsızlık oranları en düşük oranda 

gerçekleşen okulların isimlerinin Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde ve yerel 

basında yer alması sağlanacaktır. Ayrıca, milli eğitim müdürlüğünce hazırlanan 

“Devamsızlığın Önlenmesinde Öğrenci Dostu Okul” belgesi okul girişlerindeki uygun 

panolarda yer alacaktır. 

(8) Öğretim yılı sonunda devamsızlık yapmayan öğrenciler il/ilçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü sitelerinde okulların gurur/örnek davranış panolarında ilan edilecektir. 

(9) Öğrencilerimiz arasında “Okulumu Seviyorum Devamsızlık Yapmıyorum” konulu 

kompozisyon yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi 

sağlanacaktır. 

(10) Dönem sonlarında devamsızlık oranları en düşük düzeyde gerçekleşen 

okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine tebrik/teşekkür belgesi düzenlenerek öğrenci/veli, 

protokol üyelerinin katılımlarının sağlanacağı törenle takdim edilecektir. 

(11) Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin devamsızlığının 

önlenmesine yönelik olarak düzenlenecek olan çalıştayın sonuçları eylem planlarına 

yansıtılacaktır. 

(12) Yönerge kapsamındaki okullarımız kendi okullarındaki devamsızlık sorunlarına 

özgü olmak üzere proje geliştirerek uygulayabileceklerdir. Bu kapsamda başarılı bulunan 

çalışmalar il geneline yaygınlaştırılacaktır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 

Yürürlük 

Madde 6- (1) Bu yönerge, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü’nün onayından sonra 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 7- (1) Bu yönergenin hükümlerini Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütür. 

 

 

 

 


