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SaYl : 12356836*1O.06.01-E.7013786 05.04.2018 

Konu : Okwyazarhk SertifIka Toreni 

.............................. KA YMAKAMLIGINA 

ilye Milli Egitim Mudiirliigii 

........................................MODDRLUGUNE 


ilgi : MEB. Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudlirlugunlin 04.04.2018 tarih ve E.6921885 saylll 
yazlSl. 

ilgi yazlda zornnlu ilkogrenim yagl dl~lna yIkml~ ve okuma yazma bilmeyen vatanda~Ianmlzm 
okuma yazma biImeIerini saglamak amaClyla ilgi Geneige dogrnitusunda iUke genelinde Okwyazarhk 
Seferberligi ba~latI1ml~t1r. 

Okwyazarhk Seferberliginin I. A~amasl bitiminde, Cumhurba~kanhgl KuIliyesinde 2018 
Ylh MaYls ayl iyerisinde (kesin tarihi daha sonra bildirilecektir) 81 ilden davet edilecek temsilcilerin 
katllull1 He "Okuryazarhk SertifIka Torem" duzenlemnesi pianlanmaktadIr. 

Bu kapsamda; 
l.Sertifika tOreni programmda, sunum yapmak lizere Okuryazarhk Seferberligi tarutIm 

filmi hazlrlanacaktlr. Hazrrianacak filmde kullamlrnak lizere, Biniz genelinde geryekle~tirilen 
OkwyazarlIk Seferberligi kapsammda kursiyerleri anlatan ilgi c;:ekici, topluma iyi omek olabilecek, 
basmda yer alml~ veya aimaml~ gorsellerden oIu~an, 2 (iki) .dakikahk gorlintii, video gibi gorsel ve 
dijital (4K veya full HD,min 1080 p) materyallere ihtiyay duyulrnaktadlr. Konu ile ilgili dijital 
materyallerin il adl belirtilerek hayatboyuogrenme49@meb.gov.tr elektromk posta adresine ve DVD 
olarak Mudlirlugiimuz Hayat Boyu Ogrenme ~ubesine 9 Nisan 2018 tarihine kadar gonderilmesi, 

2.Sertifika tOrenine katilacak kursiyederin belirlenmesinde, Okwyazarhk Seferberligi 
kapsammda ayI1an kurslara dlizenli olarak devam eden, konu ile ilgili fedakarhk iyeren, ilgi ve dikkat 
yekici omek hikayeleri olan kursiyerlerin bilgilerine (10 omegi geymemek uzere) ihtiyay 
duyulrnaktadlr. Konu ile ilgili kursiyer bilgilerinin ve iyi omek hikayelerinin yazlmlz ekinde 
gonderilen forma i~lenerek 13 Nisan 2018 tarihine kadar resmi yazl ile Mudlirliigiimliz Hayat Boyu 
Ogrenme ~ubesine gonderilrnesi gerekmektedir. 

BiIgiIerinizi ve geregini rica ederim. 
Metin iLCi 

VaH a. 

Milli Egitim Miidfuii 

EKLER: 

ilgi yazl ve ekleri 

DAGITIM: 


ilye Kaymakamhklarma 

Tlim Okul ve Kurnm Mud. 


Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanrrll~Ur. https:ffevraksorgu.meb.gov.tradresinden OblO-dd53-3973-addd-cfcO 'kocto He teyit edilebilir. 

https:ffevraksorgu.meb.gov.tradresinden
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Hayat Boyu Ogrenme Gene! Mlidfulligu 


Sayl : 15923718-10.06.01-E.6921885 04.04.2018 
Konu : Okuryazarhk SertifIka Toreni 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : 05.02.2018 tarihli ve 2018/4 SayIll Okuryazarhk Seferberligi Genelgesi. 

Zorunlu ilkogrenim vagI dl~llla vlkrm~ ve okuma yazma bilmeyen 
vatanda~lanmlzlll okuma yazma bilmelerini saglamak amaclyla ilgi Geneige dogruitusunda 
iilke genelinde Okuryazarhk Seferberligi ba~latI1ml~ttf. 

Okuryazarhk Seferberliginin 1. ~amasl bitiminde, Cumhurba~kanhgl 
Klilliyesinde 2018 Ylh MaYls ayl iverisinde (kesin tarihi daha sonra bildirilecektir) 81 ilden 
davet edilecek temsilcilerin katI11ml ile "Okuryazarhk SertifIka Toreni" diizenlenmesi 
planlanmaktadrr . 

Bu kapsamda; 
I.SertifIka tOreni programlllda, sunum yapmak iizere Okuryazarhk Seferberligi 

tamtim filmi hazlr1anacaktlf. Hazrrlanacak filmde kullanllmak iizere, iliniz genelinde 
gervek1e~tirilen Okuryazarhk Seferberligi kapsarmnda kursiyerleri aniatan ilgi vekici, 
topluma iyi omek olabilecek, baslllda yer a1rm~ veya almaml~ gorsellerden olu~an, 2 (00) 
dakikahk gorunm, video gibi gorsel ve dijital (4K veya full HD,min 1080 p) materyallere 
ihtiyav duyulmaktadtr. Konu He ilgili dijital materyallerin il adl belirtilerek 
okumayazmameb@gmaiLcom elektronik posta adresine ve DVD olarak Genel 
MUdfuliigiimlize 10 Nisan 2018 tarihine kadar gonderilmesi, 

2.Sertifika tOrenine kattlacak kursiyerlerin belirlenmesinde, Okuryazarhk 
Seferberligi kapsarmnda avIlan kurslara diizenli olarak devam eden, konu ile ilgili fedakarhk 
iveren, ilgi ve dikkat vekici omek hikayeleri olan kursiyerlerin bilgilerine (10 omegi 
gevmemek iizere) ihtiyav duyulmaktadlr. Konu ile ilgili kursiyer bilgilerinin ve iyi oruek 
hikayelerinin yazlmlz ekinde gonderilen forma i~lenerek 16 Nisan 2018 tarihine kadar resm1 
yazl ile Genel Mlidurlligumiize gonderilmesi gerekmektedif. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Mehmet Nezir GOL 

Bakan a. 


Genel Mlidilr V. 


Ek: 0l1?-ek Form (l sayfa) 

Adres: Emniyet mah. Bogazi,(i sok.no:23 Teknikokul1ariANKARA Bilgi i'(in: Mustafa $AHiN Sube Miidlirti 
Elektronik Ag: \vww.meb.gov.tr Tel: 0 (312) 413 31 99 
e-posta: mustafas@meb.gov.tr Faks: 0 (312) 212 99 58 

Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzalal1lm~tJr. bttps:ilevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 07Sc-8Sd3-38d4-9Sf4-043d kodu ile teyit edilebilir. 



I 
Kurum Adl 

Kursiyerin Ad. Soyadl 

Kursiyerin ileti~im Silgileri 

( Kursiyerin kursa katllma nedenine iIi~kin ilgi ve dikkat ~ekici, ornek hikayesi) 
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