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.............................. KAYMAKAMLIGINA
il<;e Milli Egitim Miidiirliigii

........................................MlJDURLUGUNE
ilgi : MEB Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliiguniin 15.02.2018 tarih ve E.3299427 saYlh
yazlSl.
ilgi yazlda ilgi Bakanhk Genelgesi ile Cumhurba~kamm1Z Saym Recep Tayyip
ERDOGAN'm ve e~leri Hammefendi Saym Emine ERDOGAN'm himayelerinde 05 Subat
2018 tarihinde Bakanhgmnzca Okuryazarhk Seferberligi ba~lat1lml~tlr.
Soz konusu Seferberlik kapsammda okuma yazma ogrenmek isteyen adaylarm istek
ve taleplerinin kar~llanmasl, kendilerine en yakm yerde kurs a91lmasmm saglanmasl onem arz
etmektedir. Okul miidiirlerinin bu konuda hassasiyet gostermesi, hafta soruan da dahil olmak
iizere okullar ve kurumlarda ba~ta derslikler olmak iizere ders yapmaya uygun alanlarm
okuma yazma kurslan i<;in tahsis edilmesi ve bu konuda gerekli kolayhgm saglanmasl
hususunda,
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Metin iLCi
Vali a.
Milli Egitim MUdiirii

EKLER:
ilgi Yazl ve Ekieri
DAGITIM:
il<;e KaymakamhkIarma
TUm Okul ve Kurum MUd.

Bu evrak gllvenli elektronik imta He imzalanml~tIT. https:/ievraksorgu.meb.gov.tradresinden
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kodu ile leyi! edilebilir.

T.C.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidtirliigi.i

15.02.2018

SaYl : 15923718-10.06.01-E.3299427
Konu : Okuryazarhk Seferberligi

DAGITIM YERLERiNE

ilgi : 05.02.2018 tarihli ve 2018/4 SayIll Okuryazarhk Seferberligi Genelgesi.
ilgi Bakanhk Geneigesi ile Cumhurba~kanlmlz Saym Recep Tayyip ERDOGAN'm ve
e~leri Hammefendi Saym Emine ERDOGAN'm himayelerinde 05 $ubat 2018 tarihinde
Bakanhgtmlzca Okuryazarhk Seferberligi b~lat1lml~tlf.
Soz konusu Seferberlik kapsammda okuma yazma ogrenmek isteyen adayiann istek
ve taleplerinin kar~Ilanmasl, kendilerine en yakm yerde kurs ac;:Ilmaslmn saglanmasl onem arz
etmektedir. Okul miidtirlerinin bu konuda hassasiyet gostermesi, hafta sonlan da dahil olmak
iizere okullar ve kurumlarda ba~ta derslikler olmak iizere ders yapmaya uygun alanlann
okuma yazma kurslan ic;:in tahsis edilmesi ve bu konuda gerekii kolayhgm saglanmasl
hususunda,
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Mehmet Nezir GOL
Bakan a.
Genel Miidtir V.

Ek: ilgi Genelge (2 sayfa)
Daglt1m:
BPlam

Adres: Emniyet Mah.Bogazir;i Sokak No:23 Teknikokulllar
YenimahallelANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: hbogm@meb.gov.tr
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Konu : Okuryazarhk Seferberligi

GENELGE
2018/4

Anayasa'da yer alan egitim hakkI ve bilhassa yeti~kin okuma yazma egitimi hayat
boyu ogrenmenin temelini olu~turmaktadlf. Egitim ve ogretim hakkmdan yararlanamayan ve
temel okuma yazma egitimini tamamlamayan ki~ilerin, yasalarm kendilerine verdigi diger
hak ve oZgiirliiklerden de yeterince yararlanamadIklan gorulmektedir.
Bu gtine kadar yeti~kinlere yonelik okuma yazma yah~malan dtizenli bir ~ekilde
yOrutfilmul?tOr. 2008 yuma girildiginde okuma yazma bilmeyen yetil?kinlerin saYlsl 4.863.414
ki~i (% 9,24) iken Saym Cumhurba~kanlIDIz Recep Tayyip ERDOGAN ve e~leri
HanImefendi Saym Emine ERDOGAN'm bal?latmll? ve geryek1el?tirmi~ olduklan "Ana-KIz
OkuldaYlz" kampanyasl sonunda 2012 Ylhnda bu sayl 2.784.257 ki~iye (% 4,93)
d~tiri.ilmOl?tUr.
2017 TOiK verilerine gore 80 milyon 810 bin olan Tfirkiye nOfusunun 60 milyonu 14
ya~ ve Ozerindedir. Bu nUfustan, orgtin egitim yagl dl~ma ylkml~ olanlardan 2.462.613'0 (%
4,09) halen okuma yazma bilmemektedir.
Bu amayla Saym Cumhurbal?kammlZ Recep Tayyip ERDOGAN ve el?leri
Harumefendi Saym Emine ERDOGAN'm himayelerinde, Okuryazarhk Seferberligi
ba~lat1lmasl planlanml~tlf.

Seferberlik kapsammda okuma yazma bilmeyen vatanda~lann I. Kademe Yeti~kin
Okuma Yazma Kurslarma katllmalan saglanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul
dOzeyinde ogrenim gormelerini saglayacak olan II. Kademe Y eti~kin Okurna Yazma
Kurslanna yonlendiri1mesi amaylanmaktadlr.
Seferberlik yah~malarmm yOrOtOlmesi, Bakanllk merkez te~kilatmda Hayat Boyu
Ogrenme Genel MOdOrlfigii ve ta~ra te~kilatl bOnyesinde illerde valiliklerin, ilyelerde ise
kaymakamlIklarm sorumluluguudadlr. Kampanyaya ili~kin yah~malar valilerin ve
kaymakamlarm ihtiya91ar dogruItusunda gorevlendirecegi il mOdfirleri, muhtarlar, sivil
toplum kurulu~lan ve diger gorevliler tarafmdan uyum i9inde yOrOtUlecektir. Bu baklmdan; 5
Subat 2018 tarihinden itibaren a~agldaki yah~malann geryekle~tirilmesi planlanml~trr:
1. Okuryazarhk Seferberliginin ilk donemi 5 Subat 2018 ile 15 MayIs 2018 tarihleri
arasml kapsamaktadrr. Bu kapsamda;
a. 05-19 Subat 2018 tarihleri arasmda halk egitimi merkezlerince il ve i1yelerdeki
okurna yazma bilmeyenlerin tespiti iyin gerekli alan tarama yah~malarmm
yapIlmasl,
b. Kurs programlarmm en gey 05.03.2018 tarihine kadar b~latIlmasl,
c. Ba~latIlan 9ah~malann etkin duyuru ve tarutlIDlnm yapllmasl,
Yo Gorevlendirilecek smlf ogretmenlerinin Genel MOdfirlOgtimtiziin 08.12.2014
tarihli ve 6192975 saYlh yazlsmda belirti1en esaslara gore belirlenmesi,
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Sok. No:23 Teknikokullar IANKAR..I \
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
1
e-posta:
_

Bu evrak g(ivenli elektronik hnza He imzalanml'itlf. https://evraksorgu.meb.gov.tradresinden

Aynnnh bilgi i9in: E.ALPASLAN :;>ef
Tel: (0312) 4132124
Faks: (0312) 2129958

6ge7-ed21-3729-b043-1c4c

kOdu ile teyit edilebilir.

d. Kurslann 05.03.2018 tarihinde ba~laYlp en gey 11.05.2018 tarihinde
tamamlanacak f?ekilde planlamasl yapIlacaktrr.
2. Seferberlik kapsammda ayllacak okuma yazma kurslannda gorev alan
ogretmenlerin ucretleri Milll Egitim Bakanhgl Yonetici ve Ogretmenlerin Ders ve Ek Ders
Saatlerine ilif?kin Kararfa gore odenecektir.
3. 1. Kademe okuma yazma kurslanm baf?anyla bitirenlere Wrenle "Okur Y azarhk
Belgesi" verilecektir.
4. Seferberlik kapsammda aellacak kurslarlll tanlt1llll iein hazlrlanacak radyo ve
televizyon programlan, pankart, afi~ ve her rurlti ilanlarda b~vuru birimi olarak halk egitimi
merkezleri ve okullar gosterilecektir.
5. Kurslar halk egitimi merkezi mudurlukleri organizasyonunda yiiriitUlecek ve
okuryazarhk belgeleri E-yayglll sistemi uzerinden verilecektir.
6. Seferberlik srraslllda Talim ve Terbiye Kurulu Baf?kanhglllca onaylanan
"Yeti~kinler Okuma Yazma ve Temel Egitim PrograIDl (1. ve II. Kademe)" ve ogretim
materyalleri kullamlacaktlr.
7. Ders materyalleri Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudurlugu tarafllldan hazlrlanarak
kursiyerlere ucretsiz olarak daglt1lacaknr. Ogretim materyallerinin dagltmll ve etkin
kullanlml iyin il ve ileelerde gerekli tedbirler ahnacaknr.
8. Okuma yazma kursuna katIlmakta ve devam etmekte zorluk yaf?ayanlann onfindeki
engelleri kaldmnaya yonelik, kampanyaya destek veren kurum, kuruluf?lar ve gonullUler ile
mahallinde yozUm nretilmesi sagianacaktrr.
9. Seferberlik kapsaIDlnda ayllacak kurslarlll i~leyif?i ile ilgili usul ve esaslar 2841
saylh Kanun ve Milli Egitim Bakanhgl Yaygm Egitim Kurumlarl Yonetmeligi ile buna bagh
olarak mevcut mevzuata gore yfuiitUlecektir.
Okuryazarhk Seferberligi kapsamlllda ayllan kurslar vali, kaymakam, il ve ilye mill}
egitim mudfuleri tarafllldan titizlikle izlenecektir. Kampanya sonucuna ili~kin raporlar
hazlrlanarak kurs bitiminde Milll Egitim Bakanhgl Hayat Boyu Ogrenme Genel
Mudiirlilgilne gonderilecektir.
Bilgilerinizi ve geregini arz ve rica ederim.
ismet YILMAZ
Milli Egitim Bakam
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Cumhurbaf?kanhgl Genel Sekreterligine
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Bakallilklara
Diyanet i~leri Ba~kanhgllla
YOK Ba~kanhgllla
TRT Genel Mudnrlugfine
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