
T.C. 

MUS V ALiLiGi 


il Mill! Egitim Mudfulugu 


SaYl : 12356836-235-E.11638503 20.10.2016 
Konu : Veri Talebi 

.............................. KA YMAKAMLIGINA 
il(,:e Milli Egitim Mudfulugu 

........................................MDDDRLUGUNE 


ilgi: MEB Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudfuliiguniin 17.10.2016 tarih ve E.11477539 saydl 
yazlSl 

ilgi yazlda soz konusu genelge kapsammda yabancl ogrencilere yonelik yiiriitiilen 
egitim hizmetlerinin niteliginin artmlmasl ve ileriye doniik planlama yapdabilmesi amaclyla 
ozellikle Suriyeli ogrenciler olmak uzere yabancl ogrencilere sunulan egitim hizmetlerine 
ili~kin bilgiler ile Valiliginiz biinyesinde ya~ayan yabancl ogrencilere ili~kin istatistiki 
bilgilerin guncel olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yUriitillen egitim ogretim 
faaliyetleri ile ilgili kaYltlann diizeltme ve duzenlenme i~lemlerinin devam etmesi sebebiyle; 

1- Bakanhglmlza bagh resmi ve ozel okullarda Tiirk akranlan ile birlikte ogrenim goren 
Suriyeli ve Irakh ogrenci saytlan Ek-l, 

2- Valilik Oluru ile a(,:llan ge(,:ici egitim merkezlerindeki (Bakanhglmlza bagh 
okul/kurumlar bunyesinde olu~turulan ge(,:ici egitim merkezleri dahil olmak uzere) 
ge(,:ici koruma altmdaki Suriyeli ogrencilerin saYllan ve diger bilgileri Ek-2, 

3- Ge(,:ici koruma altmdaki vatanda~lara yonelik yaygm egitim kurumlan tarafmdan 
ger(,:ekle~tirilen veya devam eden kurslara ve kursiyerlere ait bilgileri Ek-4, 

4- Ge(,:ici egitim merkezlerinde gonullu olarak gorev yapan egiticilere ili~kin bilgileri 
Ek-5, 

5- iliniz biinyesinde ikamet eden zorunlu egitim-ogretirn (,:agmdaki Suriyeli ogrencilerin 
(,:ag nufusu saydan Ek-6, 
tablolarm elektronik ortamda uygun bir ~ekilde (excel formatmda) doldurularak en ge(,: 

24 Ekim 2016 Pazartesi giinii mesai bitimine kadar Mudurlugfuniiz Hayat Boyu Ogrenme 
Subesine gonderilmesi hususunda geregini bilgilerinize rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

il Milli Egitim Mudiirii 
EKLER: 
ilgi Yazl ve ekleri 
DAGITIM: 
il(,:e Kaymakamhklarma 
Tum Okul ve Kurum Mudfuliiklerine 

Bu evrak gilvenli e1ektronik imza ile imzalanrm~tIT. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1 b96-4568-3224-aaf3-efe5 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigu 


Say1 :32782069-235-E.11477539 17.10.2016 
Konu : Veri Talebi 

.......................... V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Miidiirliigu) 

ilgi :23/09/2014 tarihli ve 2014/21 saYlh Genelge. 

ilgi Genelge kapsammda yabancl ogrencilere yonelik yiiriitiilen egitim hizmetlerinin 
niteliginin artmlmasl ve ileriye doniik planlama yapilabilmesi amaclyla ozellikle Suriyeli 
ogrenciler olmak iizere yabancl ogrencilere sunulan egitim hizmetlerine i1i~kin bilgiler ile 
Valiliginiz biinyesinde y~ayan yabanci ogrencilere ili~kin istatistikl bilgilerin gilncel olarak 
tespit edilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda yiiriitiilen egitim ogretim faaliyetleri He ilgili kaYltlann diizeltme ve 
diizenlenme i~lemlerinin devam etmesi sebebiyle; 

1- Bakanhglmlza bagh resmi ve ozel okullarda Tiirk akranlan ile birlikte ogrenim goren 
Suriyeli ve Irakh ogrenci saydan Ek-l, 

2- Valilik Glum ile ayllan geyici egitim merkezlerindeki (Bakanhglmlza bagh 
okullkurumlar biinyesinde olu~turulan geyici egitim merkezleri dalIil olmak iizere) 
geyici koruma altmdaki Suriyeli ogrencilerin sayllan ve diger bilgileri Ek-2, 

3- Geyici egitim merkezlerinde Suriyeli ogrenciler dl~mda kalan varsa Irakll ve diger 
yabancl uyruklu ogrencilerin bilgileri Ek-3, 

4- Geyici komma altmdaki vatanda~lara yonelik yaygm egitim kurumlan tarafmdan 
geryekle~tirilen veya devam eden kurslara ve kursiyerlere ait bilgileri Ek-4, 

5- Geyici egitim merkezlerinde goniillii olarak gorev yapan egiticilere ili~kin bilgileri 
Ek-5, 

6- iliniz biinyesinde ikamet eden zorunlu egitim-ogretim yagmdaki Suriyeli ogrencilerin 
yag niifusu sayIlan Ek-6, 
tablolann elektronik ortamda uygun bir ~ekilde (excel formatmda) doldurularak en gey 

03 Kaslm 2016 Per~embe giinii mesai bitimine kadar oncelikle acoban@meb.gov.tr e-posta 
adresine daha soma iist yazl ile BakanhglmlZa ula~tmlmasl hususunda bilgilerinizi ve 
geregini rica ederim. 

Mehmet Zeki BA~YEMENiCi 


Bakan a. 

Gene] Miidiir V. 


Emniyet Mah. Bogazi9i Sok. No:23 
Teknikokullarl ANKARA 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr 
e-posta: acoban@meb.gov.tr 

Aynntlh bilgi i9in: Ay~ COBAN 
Tel: (0312) 413 20 42 
Faks: (0312) 212 99 58 

Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalanml~tlr. htlp:llevraksorgu.rneb.gov.tr adresinden b588-7895-35b2-9d17 -43ec kodu ile teyit edilebilir. 

www.meb.gov.tr


EKLER: 
I-Bakanhglmlza bagb resmi ve ozel okullar 

2-Ge~ici egitim merkezleri (GEM) Suriyeli ogrenciler 
3-Gec;ici egitim merkezleri diger ogrenciler 
4- Yaygm egitim faaliyetleri 

5-GEM'lerde Gorevli Egitim Personeli 
6-Cag niifusu ogrenci saYllan 

DAGITIM: B Plan! 

Emniyet Mall. Bogazi"i Sok. No:23 
Teknikokullarl ANKARA 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr 
e-posta: acoban@meb.gov,tr 

Aynntlh bilgi i"in: Ay~e (:OBAN 
Tel: (0312) 413 2042 
Faks: (0312) 2129958 

Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanml~t1r. hnp://evraksorgu.meh.gov.tr adresinden b588-7895-35b2-9d17-43ec kodu ile teyit edilehilir. 

www.meb.gov.tr

