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T.C. 

MUS V ALiLiGi 


il Mim Egitim Mudurlugu 


SaYl : 12356836-10.06.0 l-E.27S2304 08.02.2018 
Konu : Okuryazarhk Seferberligi 

ile ilgili i~ ve i~lemler 

.............................. KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim Mudfulugu 

........................................MODURLUGLTNE 

ilgi : MEB Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudurluglinlin 07.02.2018 tarih ve E.2596053 saYlh 
yazlSl. 

ilgi yazlda ilgi (a) Kanun, (b) Yonetmelik kapsammda halk egitimi merkezlerimizde 
dlizenli olarak yeti~kin okuma yazma kurslan duzenlenmektedir. 

Bununla birlikte, 2017 TDiK verilerine gore 80 milyon 810 bin olan TUrkiye nufusunun 
60 milyonu 14 ya~ ve lizerindedir. Bu nufustan, orglin egitim vagi dl~ma yt1(Im~ olanlardan 
2.462.613'u (% 4,09) halen okuma yazma bilmemektedir. Yeti~kin okuma yazma kurslan 
Genel Mudfuluglimuzlin onernli yah~ma alanlanndan biri olarak kamuoyunun ve medyanm 
glindeminde onemli bir yer tutmaktadlr. 

Bu nedenle, Cumhurba~kamIDIz Saym Recep Tayyip ERDOGAN ve e~leri 
. Hammefendi Saym Emine ERDOGAN'm himayelerinde, ilgi (c) Okuryazarhk Seferberligi 
ba~latt1rm~tu. Ba~latIlan kampanyaya kamuoyu ve vatanda~lann yogurt bir ilgi gosterdigi 
gomlmektedir. 

Bu kapsamda ilgi (c) Genelgede de bahsedildigi lizere: 
a) Halk egitimi merkezlerince il ve ilyelerdeki okuma yazma bilmeyenlerin tespiti iyin 
gerekli duyuru, alan tarama yah~maSI ve on kaylt i~lemlerinin ivedilikle 
geryekle~tirilmesi, 

b) Yeti§kin okuma yazma kurslanna kaYlt yaptumak isteyen vatanda§larm 

kaYltlannm bekletilmeden yapIlmasl, 

c) Orglin egitim kurumlarma yapIlan kurs ba§vurulanmn, on kaYlt yapIlarak halk 

egitimi merkezlerine yonlendirilmesinin saglanmasl, 

y) Halk egitimi merkezleri koordinesinde vatanda~lara ula~llabi1ecek en yakm ve 
yeti~kin egitimi aylsmdan en uygun egitim ortamlannm tahsis edilmesi, 

d) Kurslara hemen ba~lamak isteyenler iyin kursiann halk egitimi merkezlerinde 

ivedilikle ba§lattlmasl, 

e) Seferberlik sfuecinde ogretmen gorevlendirmesi ile ilgili herhangi bir sorun 

ya§anmamasl iyin gerekli tedbirlerin onceden ahnmasl, 

f) Yukanda belirtilen hususlann tUm halk egitimi merkezleri ile ozel ve resmi 

kurumlara iletilmesi, 

gerekmektedir . 

Ba~latIlan Okuma Yazma Seferberliginin amacma ula§abiImesi iyin illerimizdeki kamu 

Bu evrak g!lvenJi elektronik imza iIe imzalanml~!IT. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden 68d 1-S439-3a62-88c7 -4a33 kodu ife teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden


kaynaklannm en etkin ~eki1de degerlendirilmesi, yah~malarm herhangi bir aksakhga 
ugramamasl hususunda, 

BilgiJerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLCi 
Vali a. 

Milli Egitim Mudurii 

EKLER: 
ilgi YaZl 

DAGITIM: 
ilye Kaymakamltklarma 
Tum Okul ve Kurum Mud. 

Bu evrak giiYcnli elcktronik irnzaile imzalarnrn~lIT. https;//evraksorgu.rneh.gov.tr adresinden 68dl-S439-3a62-88c7-4a33 korlu ile toyit edilebilir. 



T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Hayat Boyu Ogrenme Gene! Miidiirliigii 


COKivEDi 

SaYI : 15923718.10.06.0LE.2596053 07.02.2018 

Konu : Okuryazarhk Seferberligi 

ile ilgili i~ ve i~lemler 

DAGITIM YERLER1NE 

ilgi a)2841 Zorunlu ilkogrenim Cagl DI~mda Kalml~ Okuma·Yazma Bilmeyen Vatanda~lann, Okur·Yazar Duruma 
Getirilmesi Veya BmIlara ilkokul Diizeyinde Egitim Ogretim Yaptmlmasl Hakkmda Kanun. 

b) Mill! EgitimBakanh~ Yaygm Egitim Knrumlan Yonetmeligi. 

c) 2018/4 Say1l1 Okuryazarhk Seferberligi GenelgesL 

tlgi (a) Kanun, (b) Yonetmelik kapsammda halk egitimi merkezlerimizde diizenli olarak yeti~kin okuma yazma 
kurslan diizenlemnektedir. 

Bununla birlikte, 2017 TDiK verilerine gore 80 milyon 810 bin olan TUrkiye niifusunun 60 milyonu 14 y~ ve 
iizerindedir. Bu niifustan, orgilrl egitim vagi dl~ma vlkml~ olanlardan 2.462.613'ii (% 4,09) halen okuma yazma 
bihnemektedir. Yeti~kin okuma yazma kurslan Genel Miidiirliigiimiiziin onem1i vah~ma alanlanndan biri olarak 

. 1i:amuoyunun ve medyanm giindeminde onemli bir yer tutmaktadrr. 

Bu nedenle, Cumhurba~kanunlz Saym Recep Tayyip ERDoGAN ve e~leri Harumefendi Saym Emine 
ERDOGAN'm himayelerinde, ilgi (c) Okuryazarhk Seferberligi b~latlhnl~trr. B~latllan kampanyaya kamuoyu ve 
vatandaslann yogun bir ilgi gosterdiiH gortilmektedir. 

Bu kapsamda ilgi (c) Genelgede de bahsedildigi tizere: 

a) Halk egitimi merkezlerince iI ve i1velerdeki okuma yazma bihneyenlerin tespiti ivin gerekli duyuru, alan tararna 

yall~masl ve on kayrt i~lemlerinin ivedilikle gervekl~tirilmesi, 


b) Yet~kin okuma yazma kurslarma kayrt yaptrrmak isteyen vatan~lann kaYltlanmn bekletihneden yaplhnasl, 


c) Orgilrl egitim kurumlarma yapdan k:urs b~nrulannm, on kayrt yapllarak halk egitimi merkezlerine 

yonlendirilmesinin saglarunasl, 

v) Halk egitimi merkezleri koordinesinde vatand~lara ul~llabilecek en yakm ve yeti9kin egitimi aylsmdan en 

uygun egitim ortarnlanmn tahsis edihnesi, 


d) Kurslara hemen b~larnak isteyenler ivin kurslarm halk egitimi merkezlerinde ivedilikle bai?latlhnasl, 


e) Seferberlik siirecinde ogretmen gorevlendirmesi ile ilgili herhangi bir soum y~anmamasl ivin gerekli 

tedbirlerin onceden alunnaSl, 


f) Y ukanda belirtilen hususlann tilrn halk egitimi merkezleri ile ozel ve resmi kurumlara iletilmesi, 


gerekmektedir. 


Ba~latllan Okuma Yazma Seferberliginin amaema ul~abihnesi ivin illerimizdeki kamu kaynaklanmn en etkin 
~ekilde degerlendirilmesi, vah~malann herhangi bir aksakllga ugrarnarnasl hususunda, 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Mehmet Nezir GUL 

Bakana. 

Genel Miidiir V. 

Geregi: 

BPlaru Bilgi: 


Temel Egitim Genel MiidiirlUgiine 


Orta Ogretim GeneI Mtidiirliigune 


MesIeki ve Teknik Egitim Genel MiidiirltigUne 


Din Ogretimi Genel Mtidiirliigiine 


Ozel Egitim ve RehberlikHizmetleri Genel Miidiirliigline 


Ozel0gretim Kurumlan Genel Mtidiirliigtine 


Adres: Emniyet Mah.Bogaziyi Sokak No:23 Teknikokulllar 
'yenimahalle/ANKARA 
Elelctronik Ag: www.meb.gov.tr 
e-posta: hbogm@meb.gov.tr 

Bilgi iyin: Sef: Huseyin UNLUKUS 

Tel: 0(312)4132019 
Faks: 0 (312) 2129958 
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