
T.e. 
MUS VALiLidi 


il MiIli Egitim Miidiirliigu 


Say! : 12356836-10.06.01-E.3371487 16.02.2018 

Konu : Okuryazarhk Seferberligi 

.............................. KAYMAKAMLIGINA 

il<;e Milli Egitim MudUrliigu 

........................................ MODURLUGfJNE 


ilgi: MEB Rayat Boyu Ogrenme Genel MUdUrltiguntin 16.02.2018 tarih ve E.3323631 saytb yazlSl. 

i1gi yazlda Ulkemizde herhangi bir nedenle egitim ogretim hakkmdan yararlanamayan veya 
temel egitirnini tamam1ayamayan vatanda~lann okuryazar hale gelebilmeleri ve yanm kalan 
egitimlerini tamamlayabilme1eri iyin CumllUrba~kanlffilz Saym Recep Tayyip ERDOGAN ve e~leri 
Rammefendi Saym Emine ERDOGAN'm hirnayelerinde i1gi (a) genelge ile "Okuryazarhk 
Seferberligi" ba~latdml~tlf. 

Seferberligin ilk donemi 5 ~ubat 2018 ile 15 MaYls 2018 tarihleri araSlm kapsamaktadrr. En 
klsa sUrede okuma yazma bilmeyenlerin tamamIna ula~mak seferberligin amacmm ger~ekle~mesi 
aylsmdan onemlidir. 

Okuma Yazma Kurslarmda Ogretici Gorevlendirme ilgi (b) yazmnzda yer alan ve seferberlik 
sUresi He slmrh kalmak kaydlyla 6. Maddede belirtilen ogretmenlerin gorevlendiri1melerine ili~kin 
a~agldaki a~lklamalara ihtiyay duyu1mu9tur. 

Smlf ogretmeninin bulunmadIgI durumlarda; 

a. Oncelikle kadrolu TUrkye ve TUrk Dili ve Edebiyatl ogretmenlerinin, 
b. istekli olan diger kadrolu ogretmenlerin, 

c. Talirn ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgl 20.02.2014 tarihli ve 9 saYlh kurul karan 
dogru1tusunda ogretmen olarak atama ~artlarlm ta~lyan mezunlarrn gorev1endirilmeleri ~eklinde 
deger1endirilecektir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

MetiniLCi 
Vali a. 

Milli Egitim Mtidtirti 

EKLER: 

ilgi Yazl ve Ekleri 


DAGITIM: 


ilye Kaymakamllklarma 


- Tum Okul ve Kurum Mud. 

Bu evrak gUvenli elektronik irnza ite irnzalanm~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden b17e-a7e6-381e-ab67-g06e kodu He ley)t edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Hayat Boyu Ogrenme Genel Mi.idi.irli.igu 


SaYl : 15923718-1O.06.01-E.3323631 16.02.2018 

Konu : Okuryazarhk Seferberligi Kapsammda 

Okuma Yazma Kurslarmda 

Ogretici Gorevlendinne 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) 05.02.2018 tarihli ve 2018/4 saYlh OkuryazarhkSeferberligi Genelgesi. 

b) 08.12.2014 tarihli ve 159237181135/6192975 saYlh Okurna YazlI1a Kurslarmda Ogretici 
Gorevlendinne YazlSl. 

01kemizde herhangi bir nedenle egitim ogretim hakkmdan yararlanamayan veya temel 
egitimini tamamlayamayan vatanda~lann okuryazar hale gelebilmeleri ve yarnn kalan egitimlerini 
tamamlayabilmeleri h;in Cumhurba~kanlIDlZ Saym Recep Tayyip ERDOGAN ve e~leri Hammefendi 
Saym Emine ERDOGAN'm himayelerinde ilgi (a) genelge ile "Okuryazarhk Seferberligi" 
ba~latlllI1l~tlr. 

Seferoerligin ilk donemi 5 ~ubat 2018 ile 15 MaYls 2018 tarihleri araSlm kapsamaktadrr. En 
k1sa sfirede okuma yazma bilmeyenlerin tamamma ula~mak seferberligin amacmm gers:ekle~mesi 
a91smdan onemlidir. 

Okuma Yazma Kurslarmda Ogretici Gorevlendinne ilgi (b) yazl1111zda yer alan ve seferberlik 
sfiresi ile smIrh kaImak kaydlyla 6. Maddede belirtilen ogretmenlerin gorevlendirilmelerine ili~kin 
~agldaki a91klamalara ihtiya9 duyulmu~tur. 

Smif ogretlneninin bulunmadigi dururnlarda; 

a. Oncelikle kadrolu Tfirkge ve Tfirk Dili ve Edebiyab ogretmenlerinin, 

b. istekli olan diger kadrolu ogretlnenlerin, 

c. Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgl 20.02.2014 tarihli ve 9 saYlh kurul karan 
dogrultusunda ogretlnen olarak atama ~artlanm t~lyan mezunlann gorevlendirilmeleri ~eklinde 
degerlendirilecektir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Mehmet Nezir GUL 

Bakan a. 

Genel Mtidfir V. 

Ek: 
l-ilgi (a) Genelge (2 sayfa) 

2-ilgi (b) Yazl (2 sayfa) 

Daglt1m: 

B Planl 

Adres: Errmiyet Mah.Bogazi9i Sokak No:23 Teknikokulllar 
Y enimahallel ANKARA 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr 
e-posta: hbogm@meb.gov.tr 

Bilgi iyin: $ef: Huseyin UNLUKU$ 

Tel: 0 (312) 413 2019 
Faks: 0 (312) 212 99 58 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanrm~tJr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden 6914-e91e-3d20-82fe-86f4 kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden
www.meb.gov.tr


T.e. 
MILLI EGiTiM BAKANLIGI 


Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudfulugu 


SaYI : 15923718-1O.06.01-E.2350838 05.02.2018 

Konu : Okuryazarhk Seferberligi 

GENELGE 

2018/4 

Anayasa'da yer alan egitim hakkl ve bilhassa yeti~kin okuma yazma egitimi hayat 
boyu ogrenmenin temelini olu~turmaktadrr. Egitim ve ogretim hakklndan yararlanamayan ve 
temel okuma yazma egitimini tamamlamayan ki~ilerin, yasalann kendilerine verdigi diger 
hak ve ozgfu1Uklerden de yeterince yararlanamadIklarl gorulmektedir. 

Bu gline kadar yeti~kinlere yonelik okuma yazma yah~malan duzenli bir ~ekilde 
yiirutillmu~tfu. 2008 Ylhna girildiginde okuma yazma bilmeyen yeti~kinlerin saylSl 4.863.414 
ki~i (% 9,24) iken SaYln Cumhurb~kamnuz Recep Tayyip ERDOGAN ve e~leri 
Hanimefendi Saym Emine ERDOGAN'm ba~latIm~ ve geryekle~tirmi~ olduklan "Ana-KIz 
Oku1daYIZ" kampanyasl sonunda 2012 Ylhnda bu saYI 2.784.257 ki~iye (% 4,93) 
dU~UrUlmu~tfu. 

2017 TOiK verilerine gore 80 milyon 810 bin olan Tfukiye nufusunun 60 milyonu 14 
y~ ve uzerindedir. Bu nufustan, orgfin egitim yagi d1~ma 91kml~ olanlardan 2.462.613'u (% 
4,09) halen okuma yazma bilmemektedir. 

Bu amayla Saym Cumhurba~karumlz Recep Tayyip ERDOGAN ve e~leri 
Hammefendi Saym Emine ERDOGAN'm himayelerinde, Okuryazarhk Seferberligi 
b~lat11masl planlanml~tlr. 

Seferberlik kapsammda okuma yazma bilmeyen vatanda~lann I. Kademe Y eti~kin 
Okuma Yazma Kurslanna katllmalan saglanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul 
dfizeyinde ogrenim gorme1erini saglayacak olan II. Kademe Yeti~kin Okuma Yazma 
Kurslarma yonlendirilmesi amaylanmaktadlr. 

Seferberlik 9ah~malarmmyiirutUlmesi, BakanlIk merkez te~ki1atmda Hayat Boyu 
Ogrenme Genel Mudfulugu ve ta~ra te~kilat1 bfinyesinde illerde valiliklerin, ilyelerde ise 
kaymakamlIklann sorumiulugundadir. Kampanyaya ili~kin yah~malar valilerin ve 
kaymakamlann ihtiyaylar dogrultusunda gorev1endirecegi il mudfuleri, muhtarlar, sivi1 
toplum k:urul~lan ve diger gorevliler tarafmdan uyum iyinde yiirUtUlecektir. Bu baklmdan; 5 
Subat 2018 tarihinden itibaren ~agldaki yah~malann geryekle~tirilmesi planlanml~tlr: 

1. OkuryazarlIk Seferberliginin ilk donemi 5 Subat 2018 ile 15 MaYls 2018 tarihleri 
arasml kapsamaktadlr. Bu kapsamda; 

a. 05-19 Subat 2018 tarihleri arasmda halk egitimi merkezlerince i1 ve i1gelerdeki 
okuma yazma bilmeyenlerin tespiti' i9in gerek1i alan tarama yah~malarmm 

yapIlmasl, 

b. Kurs program1armm en gey 05.03.2018 tarihine kadar ba~latIlmasl, 
c. Ba~latilan yah~malann etkin duYllfU ve tamtlmmm yapilmasl, 
y. Gorev1endirilecek simf ogretmenlerinin Genel MUdfu1ugumUzfin 08.12.2014 

tarihli ve 6192975 saYlh yazlSlnda be1irtilen esaslara gore belirlenmesi, 
Ernniyet Moo. Bogazi((i Sok. No:23 Teknikokullar IAN-xARA Aynnt!ll bilgi iyin: E.ALP ASLAN $ef 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 4132124 
e-posta: 1 Faks: (0312) 2129958 

Bu evrak gilvenli elektronik imza ite imzalarun~1lI. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden 6ge7-ed21-3729-b043-1c4c kodu ite teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden
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d. Kurslann 05.03.2018 tarihinde ba~laytp en gey 11.05.2018 tarihinde 
tamamlanacak ~ekilde planlamasl yapllacaktrr. 

2. Seferberlik kapsammda ayllacak okuma yazma kurslannda gorev alan 
ogretmenlerin iicretleri Milli Egitim BakanlIgl Yonetici ve Ogretmenlerin Ders ve Ek Ders 
Saatlerine ili~kin Karar'a gore odenecektir. 

3. I. Kademe okuma yazma kursianm b~anyla bitirenlere Wrenle "Okur Yazarhk 
Be1gesi" verilecektir. 

4. Seferberlik kapsammda ayllacak kurslann tamtlffil iyin hazlrlanacak radyo ve 
televizyon programlan, pankart, afi~ ve her tiirlii ilanlarda ba~vuru birimi olarak halk egitimi 
merkezleri ve okullar gosterilecektir. 

5. Kurslar halk egitimi merkezi miidiirliikleri organizasyonunda yiiriitiilecek ve 
okuryazarlIk belgeleri E-yaygm sistemi iizerinden verilecektir. 

6. Seferberlik siraslllda Talim ve Terbiye KuruIu B~kanlIgmca onaylanan 
"Yeti~kinler Okuma Yazma ve Temel Egitim Programl (1. ve II. Kademe)" ve ogretim 
materyalleri kullamlacaktu. 

7. Ders materyalleri Rayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigu tarafllldan haztrlanarak 
kursiyerlere iicretsiz olarak dagltllacaktu. Ogretim materyallerinin daglt1ml ve etkin 
kullanlffil iyin il ve ilyelerde gerekli tedbirler alrnacaktrr. 

8. Okuma yazma kursuna katllmakta ve devam etmekte zorluk ya~ayanlann oniindeki 
engelleri kaldrrmaya yonelik, kampanyaya destek veren kurum, kurulu~lar ve goniilliiler ile 
mahallinde yoziim iiretilmesi saglanacaktlr. 

9. Seferberlik kapsammda ayllacak kurslarm i~leyi~i ile ilgili usul ve esaslar 2841 
saYlh Kanun ve Milli Egitim BakanlIgl Yaygm Egitim Kurumlan Yonetmeligi He buna bagh 
olarak mevcut mevzuata gore yiiriitiilecektir. 

Okuryazarhk Seferberligi kapsamlllda ayllan kurslar vali, kaymakam, il ve Dye mill]' 
egitim miidiirleri tarafrndan titizlikle izlenecektir. Kampanya sonucu.na ili~kin raporlar 
hazlrlanarak kurs bitiminde Mill]' Egitim Bakanhgl Rayat Boyu Ogrenme Genel 
Miidiirliigiine gonderilecektir. 

Bilgilerinizi ve geregini arz ve rica ederim. 

Dagltlm: 
Geregi: 
B Plarn 

ismet YILMAZ 
Milli Egitim Bakam 

Bilgi: 
APlam 
Cumhurba~kanhgl Genel Sekreterligine 
Ba~bakanhga 

Bakanhklara 
Diyanet i~leri B~kanllgrna 
YOK Ba~kanhgma 
TRT Genel Miidiirliigiine 
Anadolu Ajansrna 
Belediyelere 

Emniyet Mah. Bogazi9i Sok. No:23 Teknikokullar IANKARA Aynnnh biIgi i9in: E.ALP ASLAN ~ef 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 4132124 
e-posta: 2 Faks: (0312) 2129958 

Bu evrak gUvenli eJelctronik imm ile imzaJannu~tlr. https:llevraksorgu.meb.gov.!radresinden 6ge7-ed21-3729-b043-1c4c kodu lIe teyit edilebilir. 
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T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigii 

- SaYI : 15923718/135/6192975 08/12/2014 
Konu : Okuma Yazma Kurslannda 

Ogretici Gorevlendirme 

...................vALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Miidiirliigii) 

ilgi: a)Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigiiniin 1611012012 tarih ve 
B.08.HBO.0.03/135.03/122592 sayIll yazlSl. 

b)Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigiiniin 3111212012 tarih ve 
15923718/135.03/253805 saYlh YazlSl. 

Yeti~kin okuma yazma egitimi kurslanna yonelik Genel Miidiirliigiimiize ula~an 
b~vurulardan, ozellikle kIrsal bolgelerdeki kii9iik yer1e~im birimleri ile Ceza ve tevkifevleri, 
er ve erba~lar i9in a9I1an okuma yazma kurslannda ilgi (a) yazlda belirtilen ~art1ara sahip 
ogretmen ve ogreticilerin bulunamamasl nedeniyle vatanda~larm talebi olmasma kar~m 
yeti~kin okuma yazma egitimi kurslanmn a9Ilamadlgl anI~llml~ olup, konuya ili~kin olarak 
ilgi (b) yazl gonderilmi~tir. 

llgi (b) yazlda da belirtildigi iizere halk egitimi merkezi miidiirliiklerine bagh olarak 
a911acak yeti~kinlere yone1ik okuma yazma kurslannda; simf ogretmenleri,65 y~ml 
ge9memi~ emekli smlf ogretmenleri, emekli ilkogretim miifetti~leri/egitmen denetmenleri He 
maarifmiifetti~leri ve yardlmcIlarmm yanI sua; 

1. BakanhglmlZ ile Adalet Bakanhgl, Genel Kurmay Ba~kanhgl ve diger kurum ve 
kIIrulu~lann i~birliginde diizenlenen yeti~kinlere yonelik okuma yazma ogretimi 
seminerlerine katIldlglll1 belgelendirenlere, 

2. Daha once slll1f ogretmenligi yapml~ olup, b~ka alana atanml~ ogretmenlere, 
3. BakanhglmlZla goniillii sivil toplum kIIrulu~lan i~ birliginde aFlan goniillii 

. yeti~kin okuma yazma ogreticisi kurslannl ba~an ile bitirmi~, goniillii ogretici belgesi almI~ 
olan goniilliilere, 

4. Kendi okullanndalkurumlannda simf ogretmenligi alanl dl~mdaki alanlarda 
gorev yapan, ayhk kar~lhgl 9ah~ma siirelerini tamamlayamayan ogretmelerden yeti~kinlere 
okuma yazma ogretimi seminerine katI11p beIge alanlara, 

Ernniyet Mah.Bogazi~i SokNo:23 Teknikokullar/ANKARA AynntIh bilgii9in: FAK<;::AKOCA ~ef 
Elektronik Ag: www.rneb.gov.tr Tel: (0312) 2126880 
e·posta: hbogrn@rneb.gov.tr }"aks: (0312) 2129958 
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I 
I 

5. Lisans mezunu olup egitim fakiiltelerinden slmf ogretmenligi formasyonu alml!? 
olanlara, . 

6. Mi1l1 Egitim Bakanhglllca atanml!? kadrolu simf ogretmeninin buiunmadlgi 
yerlerde, valiliklerce gorevlendirilmi!? iicretli ogretmenlere, 

gorev verilebilecektir. 
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Doc;. Dr. Mustafa Kemal Bic;ERLi 
Bakan a. 

Genel MiidiirV. 

DAGITIM: 
81 il ValiHgine 
(il Mill! Egitim MiidiirlUgtl) 

Emniyet Mah.Bogaziyi Sok.No:23 TeknikokulIar/ANKARA Aynnt!I! bilgiiyin: F.AKCAKOCA Scf 
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