
T.e. 

MUS V ALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigu 


SaYl : 12356836-235-E.845061 20.01.2017 
Konu: Ogrenci SaYllan 

.............................. KAYMAKAlVILIGINA 
i1ge Milli Egitim Miidiirliigu 

........................................ MUDURLUGUNE 


ilgi: MEB Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliiguniin 18.01.2017 tarih ve E.733366 saYlh 
yazlsl 

ilgi yaZlda Ulkemizde ge9ici koruma kapsammda bulunan Suriyeli ve Irakb 
ogrencilerin Tiirk egitiml sistemine dahil edilmesine yonelik 9ah~malar Genel Miidiirliigtimiiz 
koordinesinde yiiriitiilmektedir. 

, I 

Hizmetlerin verim~i ve etkili bir ~ekilde yiiriitiilebilmesi amaclyia Bakanhglmlza bagh 
egitim kurumlannda ogrenim goren yabancl uyruklu ogrencilerden herhangi bir sebeple 
e-okul'a veya YGBiS'e kaYltian yapdamayan Suriyeli ve Irakh ogrenci saYllarma ihtiya9 
duyubnaktadrr. . 

Bu kapsamda, Mii~iirliigiiniizde ogrenim gor~n yabanci uyruklu ogrencilerden ge~itli 
sebeplerden dolaYl kaYlttan yapdamayan ogrencilenn bilgilerinin yaZImlZ ekindeki tabloya 
uygun bir ~ekilde dolduruitarak 23 Ocak 2017 Pazartesi giinii mesai bitimine kadar resmi yazl 
ile Miidiirliigtimiiz Hayat 'poyu Ggrenme Subesine gonderilmesi hususunda; 

i 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 

il Milli Egitim Miidfuii 

EKLER: 


ilgi YaZl ve Eklen 


DAGITIM: 

ils;e Kaymakamhklanna 

Tiim Ok:ul ve Kurum Miidiirliiklerine 


Bu evrak gUvenli elektronik imza ile irnzalamm§tlr. http;llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden Sf33-f477-34b1-82Sb-b321 kodu ile teyit edilebilir. 



T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Hayat Boyu Ogrerune Genel Miidfulugii 


SaYl :32782069-235-E.733366 18.01.2017 
Konu : Ogrenci Sayllan 

.................... V ALiLiGiNE 
(it Milli Egitim MudfulUgii) 

Ulkemizde gec;ici koruma kapsammda bulunan Suriyeli ve Irakh ogrencilerin Tfuk 
egitim sistemine dilliil edilmesine yonelik c;ah~malar Genel Mudfulugumiiz koordinesinde 
yUriitulmektedir. 

Hizmetlerin verimli ve etkili bir ~ekilde yUriiililebilmesi amaclyla BakanhglmlZa bagh 
egitim kurumlarl ile gec;ici egitirn merkezlerinde ogrenim goren yabancl uyruklu 
ogrencilerden herhangi bir sebeple e-okul'a veya YOBiS'e kaYlt1arl yapllamayan Suriyeli ve 
Irakh ogrenci sayilanna ihtiyac; duyulmaktadrr. 

Bu kapsamda, ilinizde Bakanhglmlza bagh egitim kurumlan ile gec;ici egitim 
merkezlerinde ogrenim goren yabancl uyruklu ogrencilerden c;e~it1i sebeplerden dolaYl 
kaytt1an yapllamayan ogrencilerin bilgilerinin yaZlmlz ekindeki tabloya uygun bir ~ekilde 
doldurularak oncelik1e gocegitirni@meb.gov.tr adresine, aynca 24 Ocak 2017 Sah gUnu 
mesai bitimine kadar resmi yazl ile Genel Mudfulugumuze gonderilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 
/' 

Ali Rlza ALTUNEL 

Bakan a. 


GenelMudur 


Ek: Tablo (2 sayfa) 

DAGITIM 
- B Planl 

Emniyet Mah. Bogazi"i Sok. No:23 
TeknikokullarlANKARA Ayrmtlh bilgi i"in: Esra GUZEL 
ElektronikAg: www.meb.gov.tr Bilgisayar l~letmeni 
e-posta: esraguzel@meb.gov.tr Tel; (0312) 4131XXXX 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanffil§tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 63df-gebb-350f-866b-365a kodu ile teyit edilebilir. 
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