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MADDE 1

TARAFLAR

Bu protokolün tarafları,

Millî Eğitim Bakanlığı;

- İlköğretim Genel Müdürlüğü,

Başbakanlık; 

- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, 

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 

- Diyanet İşleri Başkanlığı, 

- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 

- Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Adalet Bakanlığı; 

- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,

İçişleri Bakanlığı; 

- Jandarma Genel Komutanlığı, 

- İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,

- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 

- Emniyet Genel Müdürlüğü,  

Dışişleri Bakanlığı;

- Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü,

Sağlık Bakanlığı; 

- Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 

- İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

- Çalışma Genel Müdürlüğüdür. 
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MADDE 2

KISALTMALAR

İGM :  İlköğretim Genel Müdürlüğünü,

EĞİTEK :  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,

TRT : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünü, 

SYDGM : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünü, 

DİB : Diyanet İşleri Başkanlığını,

KSGM : Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü, 

ÖİB  : Özürlüler İdaresi Başkanlığını, 

SHÇEK : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü, 

CTEGM : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

JGK : Jandarma Genel Komutanlığını,

İİGM : İller İdaresi Genel Müdürlüğünü, 

NVİGM : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

MİGM : Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü, 

EGM : Emniyet Genel Müdürlüğünü, 

KİGM : Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünü,

TSHGM  : Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

İTKB :  İş Teftiş Kurulu Başkanlığını, 

ÇGM :  Çalışma Genel Müdürlüğünü ifade eder. 
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MADDE 3

AMAÇ

Bu protokolün amacı; zorunlu ilköğretim çağında olup ilköğretime kayıtsız olan ço-
cukların ve okula kayıtlı olduğu hâlde devamsız öğrencilerin eğitime erişim ve devam-
larının önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve çocukların kaliteli eğitime erişim-
lerinin sağlanması konusunda yukarıda belirtilen birimler tarafından yapılacak katkı, 
destek ile bu konuda yapılacak iş birliğinin esaslarını belirlemektir.

MADDE 4

KAPSAM

Bu protokol, zorunlu ilköğretim çağında olan çocukların ilköğretime erişim ve devam-
larının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için yürütülecek faaliyetlerle ilgili iş 
ve işlemleri kapsar. 

MADDE 5

DAYANAK

Uluslararası alanda kabul görmüş belgeler arasında yer alan İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin de önemle vurguladığı gibi, günü-
müzde temel eğitim, herkesin eşit olarak yararlanması gereken bir haktır. Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme’nin 28. Maddesine göre “Taraf devletler çocuğun eğitim 
hakkını kabul eder ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştiril-
mesi görüşüyle özellikle ilköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hâle getirirler. Oku-
la düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme oranlarının düşürülmesi 
için önlem alırlar. Eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin 
dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel 
ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası iş birliğini 
güçlendirir ve teşvik ederler.”

Birleşmiş Milletler’in Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesinin 24. Maddesine göre 
“Taraf devletler özürlülerin eğitim hakkını tanırlar. Bu hakkın fırsat eşitliği temelinde 
ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için bütünleştirici eğitim sisteminin her seviye-
de özürlüleri de içine almasını ve özürlüler için öğrenim imkânı sağlarlar.”

Söz konusu sözleşmelerin yanı sıra 2000 yılında Dünya Eğitim Forumu’ nda da 2005 
yılına kadar ilk ve orta öğretimde cinsiyet farklılıklarının ortadan kaldırılması ve 2015 
yılına kadar tüm eğitim kademelerinde özellikle kız çocuklarının aleyhine işleyen cin-
siyet eşitsizliğinin aşılarak eşitliğin başarılması ve tüm çocukların ücretsiz, zorunlu ve 
kaliteli eğitime erişimleri hedeflenmiştir.
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Dünya çapında geçerli olan uluslararası belgelere ek olarak ülkemizde de eğitim ko-
nuları devletin önem verdiği konular arasında ilk sırada yer almıştır. Zorunlu eğitim 
çağındaki çocukların temel eğitim hakkı Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze ka-
dar hazırlanan tüm anayasalarda (1924, 1961 ve 1982 Anayasaları) teminat altına 
alınmıştır. Bunun yanı sıra uluslararası topluluk tarafından benimsenen ilköğretimle 
ilgili küresel ilke ve hedefler de benimsenmiş ve bunlar ulusal kararlarla garanti altına 
alınmıştır. Bu kapsamda ilköğretimin zorunlu ve ücretsiz olması, eğitimin fırsat eşitliği 
temeline dayalı olarak yürütülmesi Anayasa’ nın 42. Maddesinde, 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunu ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu’ nda yer almıştır. 

Ülkemizin beş yıllık kalkınma planları incelendiğinde 1970’ lerde başlayan ilköğretimin 
tüm çocuklara yaygınlaştırılması hedefinin her plan döneminde gündemin ilk sıra-
sında yer almasına rağmen bu hedefin bir türlü gerçekleştirilemediği görülmektedir. 
2005 - 2006 eğitim-öğretim yılı için hedeflenen okullulaşma oranı % 95,6, 2012 - 
2013 eğitim öğretim yılı için ise %100’ dür (Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007 - 2013). 
60. Hükümet  Eylem Planı’nda da ilköğretime erişimi  % 100’e çıkarmak öncelikli 
eğitim hedefleri arasında yer almıştır.

MEB kız erkek tüm çocukların ilköğretime erişim ve devamlarının sağlanması için yeni 
yaklaşımlar benimsemiştir. Bu kapsamda zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime 
kayıtsız ve kayıtlı olduğu hâlde devamsız çocukların tespit edilmesi, ikna çalışmaları, 
kaydedilmeme / devamsızlık nedenlerine bağlı izleme ve değerlendirme çalışmaları 
yapılmaktadır.  2008 - 2009 eğitim öğretim yılında ilköğretimde okullulaşma oranı   
% 97,25 (kızlarda % 96,66, erkeklerde ise % 97.82) iken zorunlu ilköğretim çağında 
olup ilköğretime kayıtsız kız erkek toplam çocuk sayısı 289.316’dır. Yapılan izleme ça-
lışmaları sonucunda eğitime erişim göstergelerinde iyileşme meydana gelmiş ancak 
hedeflenen % 100 okullulaşma oranına henüz ulaşılamamıştır. Şöyle ki 2009 - 2010 
eğitim öğretim yılında ilköğretimde net okullulaşma oranı % 98,97’dir. Bu oran kızlar-
da % 98,68, erkeklerde ise % 99,24 ’tür. 2009 -2010 eğitim öğretim yılında zorunlu 
eğitim çağında olup ilköğretime kayıtsız çocuk sayısı ise 139.691 olarak belirlenmiş-
tir. 2010-2011 öğretim yılında ise net okullulaşma oranı 99.36’ya (kız 99.21, erkek, 
99.51) yükselmiştir. Aynı tarihte kayıtsız çocuk sayısı 82.119’dur. Gelinen noktada 
kayıtsız çocuk sayısı düşüp net okullulaşma oranı yükselse de erişim ve devamının 
sağlanması görece daha zor olan bir grup (suça süreklenen çocuklar, çalıştırılan ço-
cuklar, özürlü çocuklar) kalmıştır. Ayrıca okula kayıtsız görünen bu grubun içerisinde 
aslında ilköğretime erişim sorunu yaşamayan çocuklar da bulunmaktadır. Örneğin 
yurdışına çıktığı halde adres kaydı düzeltilmeyen ve vefat ettiği halde aile kütüğün-
den düşürülmeyen çocuklar vb.

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü ilköğretime erişim ve devamı izleme  çalışmaları 
sonucunda zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime kayıtsız çocukların ve ilköğretime 
kayıtlı olduğu hâlde devamsız öğrencilerin  kaydolmama / devamsızlık  nedenlerini 
belirlemiştir.   
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İlköğretime kaydın önündeki engeller:

Nüfus ve adres kaydıyla ilgili sorunlar;1. 

Adresten taşındığı ve adresinin bilinmesine rağmen adres kaydının düzeltilmemesi, •	

Adresten taşındı yeni adresi bilinmiyor,•	

Adres bileşenleri yanlış, •	

Nüfus yaşı ile fiziki yaşının farklılığı, •	

Nüfus cüzdanının bulunmaması ya da geç çıkartılması, •	

Birden fazla nüfus kaydı olması, •	

Vefat ettiği hâlde aile kütüğündeki kaydının kapatılmaması, •	

Yurt dışına çıktığı hâlde adres kaydının düzeltilmemesi, •	

Vatandaşlıktan çıktığı hâlde nüfus kaydının düzeltilmemesi,•	  

Elçilik bünyesindeki okula gidiyor,•	

Çalıştırılan çocuklar; 2. 

Ev hizmetlerinde çalıştırılan çocuklar, •	

Gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliğinde çalıştırılan çocuklar, •	

Sanayi ve hizmet sektöründe çalıştırılan çocuklar, •	

Sokakta çalıştırılan çocuklar,•	  

 Özürlülük  hâli; 3. 

İşitme özürlü, •	

Görme özürlü ve / veya görme bozukluğu, •	

Ortopedik özürlü,•	

Özel özel eğitim merkezine gittiği için ilköğretime kayıtsız ve devamsız, •	

Zihinsel -özürlü,•	

Diğer ( dil ve konuşma bozukluğu, ruhsal duygusal engelliler vb.),•	

Ekonomik sosyal ve kültürel boyut; 4. 

Aile çocuğun yaşı küçük diye kayıt yaptırmıyor, •	

Ailevi nedenler, •	

Ekonomik yetersizliği nedeniyle giderlerin karşılanamaması, •	

Geleneksel nedenler, •	

Göçerler,•	

Yerleşim biriminde ilköğretim okulunun bulunmaması,•	

Suça sürüklen•	 en çocuklar,
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Diğer5. 

Mezun, •	

Veli isteğiyle erteleme (15. Madde). •	

İlköğretime devamın önündeki engeller:

Ekonomik, sosyal ve kültürel boyut;1. 

Çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim okullarında ikinci kademe (6. ve 8. Sınıf-•	
lar)  öğretiminin  bulunmaması, 

Ailenin ekonomik yetersizliği nedenleriyle eğitim giderlerini karşılayamaması,•	

 Ailevi nedenler,•	

 Göçerler,•	

Erken nişanlanma ve evlilik,•	

Geleneksel nedenler,•	

Sağlık nedeniyle devamsız,•	

İlköğretime devam ederken ceza infaz kurumlarında tutuklu ve / veya hükümlü •	
olma, 

Özürlülük hâli;2. 

Zihinsel özürlü,•	

Ortopedik özürlü,•	

Görme özürlü ve / veya görme bozukluğu,•	

İşitme özürlü, •	

Diğer (dil ve konuşma bozukluğu, ruhsal  duygusal engelliler vb.)•	

Çalıştırılan çocuklar;3. 

Gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliğinde çalıştırılan çocuklar,•	

 Sanayi ve hizmet sektöründe çalıştırılan çocuklar,•	

Sokakta çalıştırılan çocuklar,•	

Ev hizmetlerinden çalıştırılan çocuklar,•	

Nüfus kaydı ve adres taşınması;4. 

Yurt dışına taşınma veya yaşama,•	

Yurt dışından gelme, •	

Nüfus y•	 aşı ile fiziki yaşının farklılığı,  
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Yasa, yönetmelik ve yönergeyle erişim ve devamın izlenmesinde koordinasyon gö-
revi İlköğretim Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Ancak ilköğretime erişim ve devamın 
önündeki engellere bakıldığında bazı erişim engellerinin sadece İlköğretim Genel Mü-
dürlüğünün geliştirdiği strateji ve yaptığı iyileştirmelerle çözülemeyeceği görülmekte-
dir. Bu nedenle 6 -14 yaş grubunun tamamının okullulaşmasını ve devamını sağlamak 
için kamu kurum, kuruluşları ve STK’ lerle iş birliği zorunluluk hâline gelmiştir.  

Bu protokol;  T.C. Anayasası, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İl-
köğretim ve Eğitim Kanunu, 24 Mart 2010 tarihli 27531 sayılı Resmî Gazete’de Ya-
yımlanan 2010/6 sayılı Mevsimlik Gezici Geçici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal 
Hayatlarının İyileştirilmesi Konulu Başbakanlık Genelgesi, 60. Hükümet Eylem Planı, 
2009 - 2013 MEB Stratejik Planı, 2010 - 2014 İlköğretim Genel Müdürlüğü Stratejik 
Planı’na dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 6

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

6.1 İlköğretim Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri;

6.1.1 Protokol kapsamında iş birliği yapılan kurumlarla koordinasyonun sağlanma-
sı,

6.1.2 İlköğretime erişim ve devamın izlenmesi çalışmalarında e-Okul veri tabanın-
daki izleme değerlendirme modüllerinin geliştirilmesi, 

6.1.3 Merkez, il, ilçe ve okul düzeyinde ilköğretime erişim ve devamı izleme ve 
değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi,

6.1.4 Verilerin analizi sonucunda kanıta dayalı ve çözüme yönelik strateji ve politi-
kaların geliştirilmesi, 

6.1.5 İllerin ilköğretime erişim durumlarını gösteren İl Eğitim Durum Raporları’nın 
periyodik olarak yayımlanması,

6.1.6 Çocukların ilköğretime erişimlerinin önündeki engellerin belirlenerek okula 
kaydı bulunmayan çocukları izlemeye ilişkin verilerin ilgili birimlerle paylaşılması,

6.1.7 İlköğretime erişim ve devamın önündeki engellerin il ve ilçe düzeyindeki çö-
zümünde millî eğitim müdürlükleriyle ilgili Genel Müdürlük/ Başkanlıkların varsa taşra 
teşkilatının iş birliği içinde çalışmasının sağlanması,
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6.1.8 Mevsimlik gezici geçici tarım işçiliğinde çalışma nedeniyle eğitimine devam 
edemeyen zorunlu eğitim çağındaki çocukların izlenmesi ve ilköğretime kayıtlarının 
ve devamlarının sağlanması için EĞİTEK’ le iş birliği yapılarak, e-Okula izleme modül-
lerinin eklenmesi,

6.1.9  Aile/ yetişkin eğitimi yapan kurumların bu eğitim programlarında ilköğretime 
erişim ve devamın önemi konusuna yer verilmesini sağlayıcı  önerilerde bulunulma-
sı,

6.1.10 Ceza İnfaz Kurumlarından salıverilen veya denetimli serbestlik altında bulu-
nan zorunlu eğitim çağındaki çocuklardan ekonomik nedenlerle ailelerinin yanında 
eğitime devam edemeyecek olanların yatılı ilköğretim okullarına yerleştirilmesi,

6.1.11 Ceza İnfaz Kurumları ya da denetimli serbestlik ve Yardım Merkezi Şube 
Müdürlüğü tarafından isimleri bildirilen çocuklarla ilgili yapılan iş ve işlemlerde özel 
hayatın gizliliğinin sağlanması.

6.2 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün Yükümlü-
lükleri;

6.2.1 İlköğretime erişim ve devamın sağlanmasıyla ilgili İGM ile programlar hazır-
lanması ve / veya mevcut programlarda bu konulara yer verilmesi,

6.2.2 İlköğretime erişim ve devam ile ilgili yürütülen politika, strateji ve projelerin 
kamuoyuna duyurulması. 

6.3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Yükümlü-
lükleri;

6.3.1 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından koordinas-
yonu sağlanan eğitim yardımlarının özellikle eğitime erişimin sağlanması yönünde 
kullanılması,

6.3.2 İGM’ nin verilerine göre “ekonomik yetersizliği nedeniyle giderlerin karşıla-
namaması, sokakta, sanayide,  hizmet sektöründe, gezici ve geçici mevsimlik tarım 
işçiliğinde ve ev hizmetlerinde çalıştırılma nedeniyle ilköğretime erişimi sağlanama-
yan çocukların ailelerine sosyal ve ekonomik destek sağlanması,

6.3.3 Şartlı Eğitim Yardımı dışındaki eğitim yardımlarının verilmesi için gerekli ev-
raklar arasında zorunlu ilköğretim çağındaki çocukların kayıt ve devamına ilişkin bel-
gelerin de talep edilmesi.
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6.4 Diyanet İşleri Başkanlığının Yükümlülükleri;

6.4.1 Zorunlu eğitim çağında olup eksik / yanlış dinî bilgiler nedeniyle ilköğretime 

kayıtsız olan veya kayıtlı olduğu hâlde devamsız olan çocukların ilköğretime erişim 

ve devamlarının sağlanması için bilgilendirme çalışmalarına cami etkinliklerinde yer 

verilmesi,

6.4.2 Zorunlu eğitim çağında olup eksik dinî bilgiler nedeniyle ilköğretime kayıtsız 

olan veya kayıtlı olduğu hâlde devamsız olan çocukların ilköğretime erişim ve devam-

larının sağlanması için vaaz ve hutbelerde bu konuya yer verilmesi,

6.4.3 Başkanlıkça hazırlanan sesli, görüntülü,  basılı yayınlar ile Kur’an kursları 

için hazırlanan eğitim materyallerinde kız çocuklarının eğitimi, eğitimin temel yaşam 

becerileri kazandırmaya ilişkin önemi, özürlü ve / veya özel eğitime ihtiyaç duyan 

çocukların eğitim imkânlarına kavuşturulması ve çocuk işçiliğinin sonlandırılması ko-

nularına yer verilmesi,

6.4.4 Dinî konularda ve toplumun bilgilendirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan 

şura, konferans, seminer, çalıştay vb. faaliyetlerde ilköğretime erişim ve devamın 

önemi konularına yer verilmesi,

6.4.5 Zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime kayıtsız olan veya ilköğretime kayıtlı 

olduğu hâlde devamsız çocukların ilköğretime erişim ve devamlarının sağlanması için 

aile ikna çalışmalarında din görevlileri ile okul yönetimlerinin iş birliği yapmasının 

sağlanması.

6.5 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri;

6.5.1 Zorunlu ilköğretim çağındaki kız çocuklarının ilköğretime erişimlerini ve de-

vamlarını engelleyen nedenler konusunda yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çı-

kan bulgulara ilişkin politika oluşturulması ve strateji geliştirilmesi,

6.5.2 Kız çocuklarının eğitime erişimini destekleyecek farkındalık çalışmalarına 

destek verilmesi.

6.6 Özürlüler İdaresi Başkanlığının Yükümlülükleri;

6.6.1 Özürlülerin eğitimi konusunda hazırlanacak olan  projelere bilimsel ve teknik 

destek sağlanması,

6.6.2 Özürlü ve / veya özel eğitime ihtiyaç duyan zorunlu ilköğretim çağındaki 

çocukların ilköğretime erişimlerini ve devamlarını engelleyen nedenler konusunda 

yapılan araştırmalara destek sağlanması,
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6.6.3 Özürlü  ve / veya özel eğitime ihtiyaç duyan zorunlu ilköğretim çağındaki 
çocukların ilköğretime erişimi ve devamını destekleyecek mevzuat ve kurumsal dü-
zenlemelerin gerçekleştirilmesi için ilgili kuruluşları harekete geçirme  faaliyetlerinin 
yapılması,

6.6.4 Özürlü ve / veya özel eğitime ihtiyaç duyan zorunlu ilköğretim çağındaki 
çocukların eğitimde yaşadıkları dezavantajlı durumu avantaja dönüştürmek için ilgili 
ve sorumlu kuruluşlar arasında daha etkili iş birliği ve eşgüdüm çalışmalarının yürü-
tülmesi.

6.7 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 
Yükümlülükleri; 

6.7.1 İGM’ nin verilerine göre ekonomik yetersizliği nedeniyle giderlerin karşılana-
maması, sokakta yaşama / çalıştırılma nedeniyle ilköğretime erişimi sağlanamayan 
çocukların ailelerine sosyal ve ekonomik destek sağlanmasına yönelik sosyal incele-
melerin yapılarak İGM’ yle paylaşılması,

6.7.2 Çocukların sokakta çalıştırılmalarının olası riskleri konusunda aileleri bilinç-
lendirme çalışmalarının yürütülmesi,

6.7.3 Sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili olarak ülke genelinde toplumsal duyarlılığı 
artırıcı çalışmaların yapılması,

6.7.4 SHÇEK tarafından tespit edilen zorunlu eğitim çağında ilköğretime kayıtsız 
olan ya da ilköğretime kayıtlı olduğu hâlde devamsız çocuklara ait bilgilerin il / ilçe 
milli eğitim müdürlükleriyle paylaşılması,

6.7.5 SHÇEK aracılığıyla ilköğretim okullarına kaydedilen çocukların okul takiple-
rinin yapılarak ihtiyaç duyulduğunda il sosyal hizmetler müdürlükleri ile il / ilçe millî 
eğitim müdürlükleri ile iş birliği kurulması.

6.8 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri;

6.8.1 Ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler ile ceza infaz kurumla-
rından salıverilen ya da denetimli serbestlik altında bulunan zorunlu ilköğretim çağın-
daki çocuklara ait bilgilerin (isim, adres, telefon, aile bilgileri vb.) il / ilçe millî eğitim 
müdürlüklerine bildirilmesi,

6.8.2 Ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler, ceza infaz kurumların-
dan salıverilen veya denetimli serbestlik altında bulunan, zorunlu eğitim çağındaki 
çocukların eğitimlerine devam etmeleri için CTEGM ile İGM ve il / ilçe millî eğitim 
müdürlükleriyle iş birliği yapılması,
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6.8.3 Ceza infaz kurumundan salıverilen ya da denetimli serbestlik altında bulunan 

ve zorunlu ilköğretim çağında bulunan çocuklardan, ailesinin yanında eğitimine de-

vam edemeyeceğini bildirenlerin taleplerinin uygunluğu tespit edilerek  çocuklara ait 

bilgilerin il / ilçe millî eğitim müdürlükleriyle paylaşılması.  

6.9 Jandarma Genel Komutanlığının Yükümlülükleri;

6.9.1 Jandarma çocuk şube ve kısımları ile çocuk işlem astsubayı / elemanı aracı-

lığıyla zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime kayıtsız çocukların tespiti ve ailelerin 

iknası konusunda MEB taşra teşkilatıyla iş birliği yapılması,

6.9.2 Jandarma çocuk şube ve kısımları ile çocuk işlem astsubayı / elemanı kolluk 

birimlerince tespit edilen sokakta yaşayan, çalıştırılan ve zor koşullarda bulunan ço-

cukların ilköğretime yönlendirmelerinde iş birliği yapılması,

6.9.3 Gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan işçilerin kimlik bildirimleri 

alınırken ilköğretim çağına geldiği hâlde ilköğretime kayıtsız olan çocukların ve gezici 

geçici tarım işçiliğinde çalışma nedeniyle ilköğretime devamsız öğrencilerin kimlik 

bilgilerinin mülki idare amirlikleri ve il / ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla İGM 

ile paylaşılması,

6.9.4 İlköğretim çağında olup gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliğinde çalıştırılan 

çocukların ilköğretime erişim ve devamının sağlanması için İGM’ nin politika ve stra-

teji geliştirme çalışmalarında iş  birliği yapılması,

6.9.5 Suça sürüklenen / korunmaya ihtiyacı olan çocukların eğitim durumlarının 

tespit edilerek ilköğretime erişimi ve devamı sağlanamamış çocukların, ilköğretim 

okullarına yönlendirilmesi maksadıyla il / ilçe millî eğitim müdürlükleri ile veri payla-

şımının sağlanması,

6.9.6 Jandarma Genel Komutanlığının toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme ça-

lışmalarında çocuk suçluluğu ile eğitim ilişkisi konularına öncelik verilmesi,

6.9.7 İGM verilerinde “adresinden taşınan” ve “adresi bilinmeyen” çocuklara ilişkin 

verilerin  Jandarma Genel Komutanlığıyla paylaşılarak il / ilçe jandarma komutanlık-

larınca adreslerinin bulunması ve güncellenmesi için MEB taşra teşkilatı, NVİGM mer-

kez ve taşra teşkilatı, muhtarlıklar  ve diğer kolluk kuvvetleriyle  iş birliği yapılması.

6.10 İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri;

6.10.1  Eğitime erişimin sağlanmasında İGM’ ce yürütülen çalışmalar konusunda il 

ve ilçe mülki idare amirlerine bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
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6.10.2 İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen mülki idare amirleri toplan-
tısında MEB ’in erişim ve devam politikalarının paylaşılması için toplantı gündemi 
oluşturulurken İGM ile koordinasyon kurulması,

6.10.3 İGM tarafından her yılın kasım ve nisan ayında gönderilen İl Durum 
Raporları’nın mülki idare amirlerince incelenerek eğitime erişim konusunda ilin eylem 
planının hazırlanmasına yönelik  gerekli bilgilendirmenin yapılması.

6.11 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri;

6.11.1 Her yıl mayıs ayında Adres Kayıt Sistemi (AKS) verilerinden zorunlu ilköğre-
tim çağında olan (6-14 yaş grubu) çocukların il / ilçe kodu, kimlik bilgileri ve adres 
bilgilerinin medya ortamında İGM ve EĞİTEK‘ le paylaşılması,

6.11.2 İGM’ nin strateji ve politikalarına kaynaklık etmesi açısından her yıl 0-6 yaş  
nüfusu verilerinin İGM’ yle paylaşılması, 

6.11.3 İlköğretim Genel Müdürlüğünün verilerinde vefat etmiş görünen çocukların 
aile kütüğünden düşürülmesi için NVİGM taşra teşkilatıyla İGM taşra teşkilatının iş 
birliğinin sağlanması,

6.11.4 E-okul veri tabanında okula kayıtsızlık nedeni “Adresten taşındı yeni adresi 
biliniyor.”  olarak belirlenen çocukların ve velilerin  okul, ilçe ve il millî eğitim müdür-
leriyle iş birliği yapılarak adres değişikliği bildiriminde bulunulmasının sağlanması,

6.11.5 “Adresinden taşınan” ve “adresi bilinmeyen” çocuklar için NVİGM merkez 
ve taşra teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve muhtarlıklarla iş birliği yapılarak adreslerinin 
bulunması ve güncellenmesi,

6.11.6 İGM’ nin verilerinde okullar tarafından “adres bileşenleri yanlış” olarak rapor 
edilen adreslerin, sorumluluk alanlarına göre belediyeler veya özel idarelerce kontrol 
edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması için NVİGM taşra teşkilatı, Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü ve MEB taşra teşkilatı arasında iş birliğinin sağlanması,

6.11.7 İlköğretim çağı nüfusunda olup “Birden fazla nüfus kaydı olması” nedeniy-
le ilköğretim dışında görünen çocukların bu sorunlarının çözümlenmesi için NVİGM 
merkez ve taşra teşkilatı ile İGM merkez ve taşra teşkilatının iş birliği yaparak gerekli 
düzeltme işlemlerinin yapılması,

6.11.8 İlköğretime erişim ve devamın önündeki engellerden biri olan nüfusa kayıtla 
ilgili sorunların 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 36. Maddesinde geçen “Nüfus 
kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî daire-
nin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin 
bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları 
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Cumhuriyet savcısı ve nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru 
ile görülür ve karara bağlanır.”   hükmünün uygulanması için NVİGM merkez ve taşra 
teşkilatı ile il / ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği yapılması,

6.12 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri;

6.12.1 Eğitime erişimin sağlanması için yerel politika ve strateji geliştirmede beledi-
ye kaynaklarının harekete geçirilmesinin sağlanması,

6.12.2 Adresinden taşınan ve adresi bilinmeyen çocuklar NVİGM merkez, taşra teş-
kilatı, belediyeler ve muhtarlıklarla iş birliği yapılarak adreslerinin bulunması ve gün-
cellenmesi,

6.12.3 “Adresinden taşınan” ve “adresi bilinmeyen” çocuklar için Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü, NVİGM merkez, taşra teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve muhtarlıklarla 
iş birliği yapılarak adreslerinin bulunması ve güncellenmesi,

6.12.4 İlköğretim Genel Müdürlüğünün verilerinde okullar tarafından adres bileşen-
leri yanlış olarak rapor edilen adreslerin sorumluluk alanına göre belediyeler veya 
özel idare müdürlerince kontrol edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması için iş birliği 
sağlanması,

6.12.5 Belediyelerin yaptığı sosyal yardımlarda ilköğretime erişim ve devamın ön 
şart olarak belirlenmesi,

6.12.6 Genelge ve toplantılarla MEB’ in eğitime erişim ve devamın sağlanması poli-
tikalarının il özel idareleri, belediyeler ve  muhtarlıklara bilgilendirme yapılması.

6.13 Emniyet Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri;

6.13.1 İGM verilerinde yurt dışında görünen çocukların doğrulanması için İGM veri-
leriyle EGM verilerinin karşılaştırılması,

6.13.2 İGM verilerinde “adresten taşınan” ve “adresi bilinmeyen”çocukların adres-
lerinin NVİGM merkez ve taşra teşkilatı tarafından bulunması ve güncellenmesine 
yönelik iş birliği yapılması,

6.13.3 Suça sürüklenen çocukların eğitim durumlarının tespit edilerek ilköğretime 
erişimi ve devamı sağlanamamış çocukların ilköğretim okullarına yönlendirilmesi için 
İGM merkez ve taşra teşkilatıyla veri paylaşımının sağlanması,

6.13.4 Eğitim hakkı, eğitimin önemi ve MEB’in ilköğretime erişim ve devam politi-
kalarına ilişkin yaptığı çalışmalar konusunda çocuk polisi birimlerini bilgilendirme ve 

bilinçlendirme çalışmalarında İGM ile iş birliği sağlanması,



15

6.13.5 EGM’ce toplum bilgilendirme çalışmalarında çocuk suçluluğu ve eğitim ilişkisi 

konularına öncelik verilmesi.

6.14 Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri;

6.14.1 Yurt dışında yaşadığı hâlde Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yurt içinde kayıtlı 

görünen aile / çocukların adres kayıtlarının MEB’ in talebi üzerine yurt dışına alınma-

sının sağlanması,

6.14.2 MEB’ in talebi üzerine T.C. vatandaşı olup yurt dışında yaşayan zorunlu ilköğ-

retim çağındaki çocukların eğitim durumunun izlenmesi,

6.15 Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri;

6.15.1 Özürlü ve / veya özel eğitim gerektiren çocukların tanılanması sırasında özür-

lülere yönelik eğitim olanakları konusunda velileri bilgilendirme çalışması için taşra 

teşkilatının bilinçlendirilmesi,

6.15.2 Toplum sağlığını ilgilendiren tanıtıcı eğitici materyaller ile halk eğitimi çalış-

malarında eğitimin sağlıkla ilişkisi ve sağlıklı yaşam için ilköğretime erişimin önemi 

konularına yer verilmesi.

6.16 İş Teftiş Kurulu Başkanlığının Yükümlülükleri;

6.16.1 İGM tarafından sanayide çalıştığı için ilköğretime kayıt ve devamı sağlana-

madığı belirlenen çocuklara ait verilerin İTKB ile paylaşılması sonucunda bu iş yerle-

rinin denetimlerinin yapılması, 

6.16.2 İş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde sanayide çalıştığı belirlenen 

zorunlu eğitim çağında olduğu hâlde ilköğretime kayıtsız ve ilköğretime kayıtlı olduğu 

hâlde devamsız çocukların bilgilerinin il / ilçe milli eğitim müdürlükleri ve İGM merkez 

teşkilatıyla paylaşılması,  

6.17 Çalışma Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri; 

6.17.1 Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda kolluk güçlerinin ve zabıtaların bilgi-

lendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,

6.17.2 Mevsimlik gezici tarım işçisi çalıştırılan yerlerde  çocuk işçiliği ve çocuk eme-

ğinin istismarı ile etkin mücadele edilmesi için ÇGM merkez ve taşra teşkilatı, valilikler 

ile il / ilçe millî eğitim müdürlükleri arasında iş birliği sağlanması,   
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6.17.3 İşverenlerin, işçi ve işveren sendikalarının, meslek örgütlerinin, çocukların 

çalıştırılmasının çocukların gelişimine olumsuz etkileri konusunda, aile duyarlılığını 

arttırmak için, eğitim çalışmaları yapmalarının sağlanması.

MADDE 7

PROTOKOL SÜRESİ

“İlköğretime Erişim ve Devamın İzlenmesi Çalışmalarında Kurumlar Arası İş Birliği 

Protokolü”  imzalandığı tarihten itibaren süre tahdidi olmaksızın geçerlidir. Ancak 

zaman içerisinde mevzuatta meydana gelebilecek  düzenlemelere ve /veya  değişik-

liklere yönelik kurumların görevlerine göre işbu protokol gözden geçirilecektir. 

MADDE 8

YÜRÜRLÜK

8.1 Bu protokol; İlköğretim Genel Müdürlüğü (İGM), Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

(SYDGM), Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü (SHÇEK), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTEGM), Jandarma Ge-

nel Komutanlığı (JGK), İller İdaresi Genel Müdürlüğü (İİGM), Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM), Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (MİGM), Emniyet 

Genel Müdürlüğü (EGM), Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü (KİGM), Temel Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TSHGM), İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTKB), Çalışma 

Genel Müdürlüğü (ÇGM) tarafından yukarıda belirtilen esasları kapsar.

8.2 Bu protokol taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

8.3 Bu protokol; İlköğretim Genel Müdürlüğü (İGM), Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

(SYDGM), Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü (SHÇEK), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTEGM), Jandarma Ge-

nel Komutanlığı (JGK), İller İdaresi Genel Müdürlüğü (İİGM), Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM), Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (MİGM), Emniyet 

Genel Müdürlüğü (EGM),  Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü (KİGM), Temel Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TSHGM), İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTKB), Çalışma 

Genel Müdürlüğü (ÇGM) yükümlülüklerinden ibaret  olup 8 maddeyi içermektedir.
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