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Kı]ls pİogramlannın en geç tarihinde
tamamlanacak şekilde pla üan

Tamamlanan €ğitimler sonunda tespit edilen kişilerdtn
sayllann MüdüIlüğiimüze bildirilmesi,

eğitim verilenlele ilişkin ,/

4- İlgi genelgede belirtilen tiim iŞ vo işlemle.in ek§iksiz olarak yttütiilmesi hususunda;

Gereğini İica çderim.

Kemal KARAHAN
vali a,

lı Miıüi Eğitim Müdürü

Ek : Yazı Ömeği (2 fuyfa)

DAĞITiM:
-Tüm Kaymakaml*lara
(ilçe Milli Eğitim Md,)

06.02,2018

iıgi
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Adres: alrscnpa§a Mal!, Ayşe fıln ıHOntrn cad
No: l:1 Antakya,4lATAY
Elcliıronik Ağ: hıı^yneb(4)meb-gov.tl

E-posta] hayalbo}oogrcnmo3l(aıneb gov,tr

başlatılarak, l l/05/2018 tarihiılde
€:

Ayn.İt bilgiçini s KILIÇ §ef
ToL 0(326) 227 68 68,1125

Faks:0 (]26) 227 69 69

KA.YMAKAMLtĞINA
(ilçt Milli Eğitim Müdürlüğii)

: Milli Eğitim Bakanlüğl Hayat Boyu Öğrenme Genel Miid0İlü ıınüıı05lo2l2o|8

tarihti ve 2350838 sayılı genelgesi.

ialan ı, yapılan çalişma
yazma bilmeyen kişi sayısırın 2610212018 Pazartesi günü mesai

ilgi genelge ile Anayasa'da yer alan eğitim hakkı ve bilhassa yetişkin okuma yazma

eğitimı hayat bo},ı,ı öğİenmenin temelini olüştuİduğu, eğitim ve öğretim hakklndan

yararlanaınayan ve temel okuıİa yazma eğitlmiİi tamamlamayan kişilerin, yasaların

kendilerine veıdiği diğer hak ve özgürlükleıden de yeteriırce yararlanamadıklarının görüldüğii

bclirtilmektedir,
Buna göre ilgi genelge doğrultusunda;

l- ilçeniz halk eğitim merkezlerince



T.C,

MlLLi EĞiTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğıeııme Gerıel Müdütlüğü

Sayı : l5923718-10.06.0l.E.2350838
Konu ı Okuryazarlık Seferberliği

05,02.20l8

GENELGE
2018l4

Anayasa'da yeİ alan eğiiim hakkı ve bilhassa yetişkin okuma yazma eğitimü hayat

boytı öğü-en;enin temelini oluŞnmaktadır, Eğltitn ve öğretim hakkından,yaıallaıramayan ve

t"mel Jku,ıu yazma eğitimini tamamlamayan kiŞile n, yasalann kendilerine verdiği diğeı,

hak ve özgtrttiklerden de yetennce yararlanamadıklan görülrnekıedir,

Bu gilne kadar yetişkinlere yönelik okun,ıa yazna çahşmala,rt diizenli bir şekılde

yürütülmüşiür. 2008 yılına girildiğinde okuma yaznıa bilıneyen yetişkinlerin saylsr 4,86 ,4l4

İİİi İY" Ö,Z+l iteo Sayİn Cıİınhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve şleıi

rrun,."t"nİi §ayın Eminİ ERDOĞANh başlatmlş ve gerçekleşti,miş oldukları "Ana-Kız

otriauy,r" ku-panyus, sonunda 2012 ydında bu sayı 2,184,257 kişiye (% 4,93)

düşürülmüşti]i,
2017 TÜiK verilerine göre 80 milyon 810 bin olan Tiirkiye nüfusunun 60 milyonu 14

yaş Ve üzeİindediİ. Bu nıfustan, örgün eğitim çağ1 dışına çlkmlş olan].aflan 2,462,6l3'i\ (%

4,09) halcn okuma yalma biImemekıedir.

Bu aııaçla Sayın CuııJrurbaşkanımlz Recep Tayyip 
_ _ 

ERDOGAN ve eşleri

Hanımefendi sayın dmine ERDoĞAN'ln himayelerinde, okuryazarlık Seferberliği

başlatülması planlanmlştıL

düzeyinde öğrenim görmeLeİini sağ]ayacak olan tl, Kademe Yetişkin okuma Yazma

Ku$larına yönlendirilmesi amaçlanmaktadıI.

Seferberlik çahşmalarının ü,ıitütiilrneti, Bakanllk 

"lrl,",i}ft 
T:[İ_1i;1İ ifJ;iJ"*

a itişkin çalışmalar valileıin ve
receği il müdüleİi, muhErlar, sivil

an uyum içinde yürütülecektir, Btü haklmdan: 5

alarln gelçekleştililmesi planlanmtştır:

l, okuryazallık seferberliğinin ilk dönemi 5 Şubat 2018 ile 15 Mayıs 2018 taİihleri

ara§ı kapsamaktadf. Bu kapsaııda;

a. 05-19 Şubat 2018 tarihleri arasında halk eğitimi meİkezleIinçe

okuma yazrna bilmeyenlerin teşpiti için geİgkli aları tarama

yapdmasü,

'il ve ı|çeletdeki ,/
çalışmalartn,n 

y

b, Kurs programlaTnm 9rı geç 05.03.2018 taIihine kadaİ başlet mast,

08.|2.2014 /
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d Kurslarıı 05.03.2018 taıihinde başlayüp en geç 11,05,2018 Efihinde

tamamlanacak Şekilde planlaması yapllacaktü,

2, Sefeıberlik kapsamında açllacak okuma Yazma kurslarlnda görev alan

opretmenlerin ücretleli Miili Eğitim Bakanlüğt Yönetici ve Öğİetmenlerin Ders ve Ek Ders

Sİaılerine İüiştin rlaral'a göre ödcnecekrir,

3 L Kademe okuma yazma kıırslarınr başarıyla bitirenlere törenle "Okur Yazarlık

Belgesi" verilecektil
4. Seferberlik kapsamında açılacak kurslaıın tan,tüml için hazırlanacak radyo ve

,"l"u,ryon p.o!ru.lu.r, pankart, aiiş ve her tiilü ilaniarda başıııru birimi olarak halk eğitimi

merkezleri ve okullar gösterilecektir

5, Kurslar halk eğitimi merkezi nlüdürlükLefi oıganizasyonunda yürütülecek ve

okuryazarlük belgeleri E-yaygün sistemi iizerinden verilecektlr,

O, Sefeİberli srasında Talim ve Terbiye Ku lu Başkanhğmca onaylanan

"Yet§kinler okuma azma ve Temel Eğitim Pıogramı (1, ve I], Kademe)" ve öğretin

materyalleri kullantlacaktlr.

7. Ders materyalleri Hayat Bol,u Öğrenme Genel Müdürlüğü taİafin_dan hazıllanarak

prrs;verıere ticretiiz- oüarak dağıtılacaktir Öğretim materyallerinin dağltımı ve etkin

kullanımı için il ve ilçelerde geıekli tedbirler almacaktıI,

8'okı.ıınayazmakur§unakatllmaktavedevametmektezorlukyaşayanlannönündekı
engelıeri tal ırmaya yönelik, kampanyaya destek ve,en kurum, kuruluşlar ve gönüllüler ile

mahallinde ç Züm üretilmesi sağlanacakıır,

9. Seferbeılik kapsamrnda açülacak orsların işleyişi ile ilgili usul ve esaslar 284l

savılı Kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı Yaygm Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile buna bağlı

olaıak ınevcut mevzuata göre yüİütlilecektir,

Okuryazarlük Sefelberliği kapsanıında açıJan kufsla, vali, kaymakam,,il ve ilçe milli

"e;ri,o 
İolıOİil".i tarafmdan ;itizlikLe izlenecİktiı, Kampanya sonucuna 

_ 
ilişkin raporlar

;:;;;i;.;;;k*;. ;iminae ııliııi Eğitim Bakanhğl Hayat Bo}u ögrenme Genel

Müdiirlüğüne gönde lecektil
Bilgilerinızi ve gereğini azVe İica edeİım,

Eınniyq Mah Boğez,çi sok No:23 TeknikökDlIar rANKARA

ismet YILMAZ
Milli Eğitim Bakanı

Bilgi:
A Planı
Cumhurbaşkanhğı cerlol Seketerliğine

Başbakanlığa
Bakanl*Iara
Diyanet İşleri Başkanlığına

YÖK Başkanhğüna

TRT Genet Müdülüğtiııe
Anadolu Ajan§tna

Belediyelere

Ayintılı bllgi için F. ALP LAN Şcl'
Tcl, (0 _1 ] l ]] l2,1

Faks: (0 3]2) 2l2995ı]

DağütımI

Geİeği:
B Planı
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