
T.C. 

YENiSEHiR KA YMAKAMLIGI 

il9e Milli Egitim Miidtirliigil 

Say1 : 40188931-160.01.01-E.7629212 

Konu : Y tl Sonu <;ah~ma Raporlan 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : il Milll Egitim Mlidtirltigtinlin 24.05.2017 tarihli ve 7512587 sayth yaztst. 

26.05.2017 

Rehberlik ve psikolojik dam~ma hizmetleri, okullanmtzda ve rehberlik ve ara~tmna merkezlerinde 
yonetmelik hiiktimleri r;:en;:evesinde yiiriitiilmekte olan r;:ah~malann egitim ogretim yth ba~mda ve sonunda 
Gene) Miidiirliigiimiize iletilmesi gerekmektedir. 

Zaman ve insan kaynagmm etkili kullamlmast ve mali kaytplarm (kagtt israft vb.) en aza indirilmesi 
amactyla 2016-2017 egitim-ogretim yt!mda da okul rehberlik ve psikolojik dam~ma servisleri ytl sonu r;:ah~ma 
raporlan Bakanhgtmtza bagh tiim ozel ve resmi okul/kurumlar (okuloncesi, ilkokul, ortaokul, lise, halk egitim 
merkezi, mesleki egitim merkezi ve Gene! Miidiirliigumiize bagh ozel egitim okullan) tarafmdan 01 Haziran-07 
Temmuz 2017 tarihleri arasmda elektronik ortamda dtizenlenecegi ilgi yazt ekinde belirtilmektedir. 

Bu amar;:la okul/kurumda rehberlik ogretmeni olup-olmadtgma baktlmakstzm; 

1-0ku/kurumlar tarafmdan 01 Haziran-07 Temmuz 2017 tarihleri arasmda https: //mebbis.meb.gov.tr/ 
adresine okul-kurum ~ifresi ile girilip, RAM Modiilii sekmesinde "Okul Ytl Sonu <;ah~ma Raporu" ba$hgt 
altmdaki tiim bilgilerin girilerek kaydedildikten sonra bir niishasmm t;:Iktismm ahnmast, 

2- Ctkttst alman "Okul Ytl Sonu <;ah~ma Raporu"nun imzalamp okulda muhafaza edilerek, rehberlik ve 
ara~ttrma merkezlerine gonderilmemesi , 

3-Rehberlik ve ara~ttrma merkezleri tarafmdan ise 17 Temmuz- 18 Agustos 2017 tarihleri arasmda RAM 
Modiilii'nde yer alan "Ytl Sonu Cah~ma Raporu" ba~hgt altmdaki tiim bilgilerin RAM Modiilii Miidiir ~ifresi 
ile girilerek kaydedildikten sonra bir niishasmm t;:tkttsmm almmast ve merkezde muhafaza edilmesi, 

4- Ytl sonu r;:ah~ma raporlanmn, illilr;:e Milli Egitim Miidiirliikleri veya Gene) Miidiirliigiimiize resmi 
yazt ile gonderilmemesi gerekmektedir. 

istatistiki bilgilerin saghkh almabilmesi ar;:Ismdan belirtilen tarihler arasmda tiim okul/kurumlann 
bilgileri eksiksiz ve zamanmda girmeleri hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Ek: 
Yazt (1 Sayfa) 

DAGITIM: 

1-Tiim Resmi-Ozel Okui/Kurum Miidtirltiklerine 

Adres: Gilvenevler Mah. I.Cad.No: liSA 
Yeni~ehir I MERSiN 
Elektronik Ag: http ://yeni~ehir33meb.gov.tr 
e-posta: yenisehir33 _rehberlik@meb.gov.tr 

Ayrmtih bilgi i9in: Sait SOLAR -$ef 
Ozel Egitim ve Rehberlik $ubesi 
Tel : (0324) 325 43 25-26 (113) 
Faks: (0324) 325 43 27 

Murat KAZAN 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 503f-66b9-379e-8aa5-916b kodu ile teyit edilebilir. 



T.C. 

MERSiN VALiLiGi 

i I Milli Egitim Mtidtirliigti 

Say1 : 49099378-160.01.0LE.7512587 

Konu : YJ! Sonu ~ah~ma Raporlan 

DAGITIM YERLERiNE 

24.05.2017 

ilgi :a)Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Gene! Mtidtirlligtintin 18.05.2017 tarihli ve 7239387 
sayl11 yazJSJ. 

b) Milll Egitim Bakanhg1 Rehberlik ve Psikolojik Dam~ma Hizmetleri Yonetmeligi. 

c) Milll Egitim8akanhg1 6zel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi . 

Bilindigi tizere rehberlik ve psikolojik dam$ma hizmetleri, okullanmizda ve rehberlik ve ara$tirma 

merkezlerinde ilgi (b) Yonetmelik htiktimleri 9en;evesinde ytirtittilmekte, ytirtittilen yah~malar ilgi (c) 
Yonetmeligin 23. ve 47. maddeleri geregince egitim ogretim yli1 ba$mda ve sonunda Gene! Mudtirltigumilze 
iletilmesi gerekmektedir. 

Zaman ve insan kaynagmm etkili kullamlmasJ ve mali kay1plann (kag1t israf1 vb.) en aza indirilmesi 
amac1yla 2016-2017 egitim-ogretim ylimda da okul rehberlik ve psikolojik dam~ma servisleri yil sonu 9ah~ma 
raporlan Bakanhgumza bagh ttim ozel ve resmi okul/kurumlar (okuloncesi, ilkokul, ortaokul, lise, halk egitim 
merkezi , mesleki egitim merkezi ve Gene! Mildurliigumuze bagh ozel egitim okullan) tarafmdan 01 Haziran-07 
Temmuz 2017 tarihleri arasmda elektronik ortamda dtizenlenecegi Gene! Mlidtirltigtimtiztin ilgi (a) yaz1smda 
belirtilmektedir. 

Bu ama9la okul/kurumda rehberlik ogretmeni olup-olmadigma bakllmaksizm; 

1-0ku/kurumlar tarafmdan 0 I Haziran-07 Temmuz 2017 tarihleri arasmda https ://mebbis.meb.gov.tr/ 
adresine okul-kurum ~ifresi ile girilip, RAM M.odfilii sekmesinde "Okul Yd Sonu ~ah$ma Raporu" ba$hgi 
altmdaki ttim bilgilerin girilerek kaydedildikten sonra bir nlishasmm <;:Iktismm ahnmas1, 

2- ~IktJsi a! man "Okul YII Sonu ~ah$ma Raporu"nun imzalamp okulda muhafaza edilerek, rehberlik ve 
ara$tirma merkezlerine gonderilmemesi , 

3-Rehberlik ve ara~tJrma merkezleri tarafmdan ise 17 Temmuz-18 Agustos 2017 tarihleri arasmda RAM 
Modiilii'nde yer alan "Yd Sonu ~a1I$ma Raporu" ba$hg1 altmdaki ttim bilgilerin RAM Modiilii Miidiir $ifresi 
ile girilerek kaydedildikten sonra bir ntishasmm 91ktismm a!Jnmas1 ve merkezde muhafaza edilmesi, 

4- Yd sonu s;ah$ma raporlannm, illils;e Milli Egitim Mildtirltikleri veya Gene! Mudurltigtimuze resmi 
yaz1 ile gonderilmemesi gerekmektedir. 

Yukanda belirtilen i$1emler sonucunda ils;e Milli Egitim Mudurlilkleri soz konusu raporlara ili$kin 
bilgilere 2017 Eyllil ay1 itibariyle RAM Modiilii uzerinden ula~abileceklerdir. istatistiki bilgilerin saghkh 
almabilmesi a<;:Ismdan belirtilen tarihler arasmda ttim okul/kurumlar tarafmdan bilgilerinin eksiksiz ve 
zamanmda girilmesinin saglanmas1 hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Dag1tnn: 

13 il9e Kaymakamhgma 

( ils;e Milli Egitim MildUrltigu) 

G MK. Bulvan Dumlupmar Mah . Yeni~eh .ir/MERSIN 
Elektronik Ag: www.mersinmeb.gov .tr 
e-posta : mersin33@meb.gov.tr 

Kutlu Tekin BAS 

Vali a. 

il Mi!H Egitim Miidiir V. 

Aynntth bilgi ir;:in: Ay~e GOZEL/Sef 
Tel : (0324) 3291481 -(319) 
Faks: (0 324) 3273518-19 

Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanm1 ~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a a 72-2dfa-3824-a2cf-e2a 1 kodu ile teyit edilebilir. 



T.C. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Gene! Miidiirliigii 

Say1 : 26670320-160.02.01-E. 7239387 

Konu : Y II Sonu <;ah~ma Raporlan 

................................. V ALiLiGiNE 

(il Milli Egitim Miidiirliigti) 

18.05.2017 

ilgi a) Milll Egitim Bakanhg1 Rehberlik ve Psikolojik Dam$ma Hizmetleri Yonetmeligi, 

b) Milll Egitim Bakanhg1 Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi . 

Bilindigi i.izere rehberlik ve psikolojik dam~ma hizmetleri, okullanmizda ve rehberlik ve 
ara~tJrma merkezlerinde ilgi (a) Yonetmelik hi.ikiimleri yeryevesinde yiiriitiilmekte, yi.iriitiilen 
yah~malar ilgi (b) Yonetmeligin 23. ve 47. maddeleri geregince egitim ogretim y1h ba~mda ve 
sonunda Gene! Mi.idtirlilgumi.ize iletilmesi gerekmektedir. 

Zaman ve insan kaynagmm etkili kullamlmast ve mali kay1plann (kag1t israf1 vb.) en aza 
indirilmesi amaciyla 2016-2017 egitim-ogretim y1lmda da okul rehberlik ve psikolojik dam$ma 
servisleri ytl sonu yah~ma raporlan Bakanhgimiza bagh tiim ozel ve resmi okul/kurumlar ( okuloncesi , 
ilkokul, ortaokul, lise, halk egitim merkezi, mesleki egitim merkezi ve Gene! Mi.idi.irli.igiimi.ize bagh 
ozel egitim okullan) tarafmdan 01 Haziran-07 Temmuz 2017 tarihleri arasmda elektronik ortamda 
di.izenlenecektir. 

Bu amayla okul/kurumda rehberlik ogretmeni olup-olmadtgma baktlmakslZln; 

1-0ku/kurumlar tarafmdan 01 Haziran-07 Temmuz 2017 tarihleri arasmda 
https://mebbis.meb.gov. tr/ adresine okul-kurum ~ifresi ile girilip, RAM Modiilii sekmesinde "Okul 
YII Sonu <;a!t~ma Raporu" ba~hg1 altmdaki tilm bilgilerin girilerek kaydedildikten sonra bir 
ni.ishasmm yikhsmm almmasi, 

2- <;tktJsi alman "Okul Ytl Sonu <;ah~ma Raporu"nun imzalamp okulda muhafaza edilerek, 
rehberlik ve ara$ttrma merkezlerine gonderilmemesi, 

3-Rehberlik ve ara~ttrma merkezleri tarafmdan ise 17 Temmuz-18 Agustos 2017 tarihleri 
arasmda RAM Modfilfi'nde yer alan "YII Sonu <;ah$ma Raporu" ba~1Ig1 altmdaki ti.im bilgilerin 
RAM Modiilfi Mfidfir ~ifresi ile girilerek kaydedildikten sonra bir ni.ishasmm <;:tkttsmm almmas1 ve 
merkezde muhafaza edilmesi, 

4- YII sonu 9ah~ma raporlanmn, il!il<;:e Milli Egitim Mi.idiirliikleri veya Genel Mildiirli.igilmlize 
resmi yazt ile gonderilmemesi gerekmektedir. 

Yukanda belirtilen i~lemler sonucunda illil9e Milli Egitim Mildiirliikleri soz konusu raporlara 
ili~kin bilgilere 2017 Eyli.il ay1 itibariyle RAM Modiilii i.izerinden ula~abileceklerdir. istatistiki 
bilgilerin saghkh ahnabilmesi a<;:lSlndan belirtilen tarihler arasmda ti.im okul/kurumlar tarafmdan 
bilgilerinin eksiksiz ve zamanmda girilmesinin saglanmas1 hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

DAGITIM: 

Bilgi : 

Seyfettin TORAMAN 

Bakan a. 

Daire Ba~kam 

Geregi 

BPiam Bilgi i$lem Dairesi Ba$kanhgma 

MEB Be~cvler Kampiisii A/Blok Be~evler ANKARA 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr 
e-posta: oer@meb.gov.tr 

Aynntlh bilgi i~in: AhmetTOGA<; Uzm.Ogretmen 
Tel: (0 312)413 30 03 

Faks: (0 312)213 13 56 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmt~ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7617-1a94-3362-bfab-d3eb kodu ile teyit edilebilir. 


