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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 10230228/235/10384373 14.10.2015
Konu: Suriyeli ve Iraklı Öğrencilere Ait

İstatistikî Veriler

... VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 23/09/2014 tarihli ve 2014/21 sayılı Genelgesi
b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24/10/2014 tarihli ve 10230228/235/4810539

sayılı yazısı

Ülkemizde bulunan yabancılara yönelik eğitim öğretim hizmetleri ilgi (a) Genelge ve
ilgi (b) resmi yazı kapsamında kurulan Yabancı Öğrenciler Otomasyon Sistemi (YÖBİS)
tarafından takip edilmektedir. Ancak YÖBİS otomasyonunun geliştirme çalışmaları devam
etmekte olup süreç içerisinde sistemde hatalı veri girişleri ile karşılaşılması ve sisteme halen
girişi yapılmayan öğrencilerin olması sebebiyle eğitim hizmetlerinden yararlanan ve
yararlanamayan öğrencilerin tespitinde güçlükler yaşanmaktadır.

Yabancı öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve ileriye
dönük planlama yapılabilmesi amacıyla öğrenci sayılarının tam olarak tespit edilmesi
gerekmektedir.

Bu kapsamda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili kayıtların düzeltme ve
düzenlenme işlemlerinin devam etmesi sebebiyle;

Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okullarda Türk öğrencilerle birlikte öğrenim gören
Suriyeli ve Iraklı öğrenci sayılarının Ek1 tabloya,

1)

Yalnızca Suriyeli ve Iraklı öğrenciler için oluşturulmuş geçici eğitim merkezlerindeki
(Bakanlığımıza bağlı okul/kurum bünyesinde oluşturulan geçici eğitim merkezi dahil
olmak üzere) öğrenci sayılarının ve diğer bilgilerin Ek2 tabloya,

2)

Halk eğitimi merkezi üzerinden açılan yaygın eğitim kurslarına katılan yetişkin
sayılarının (kamp içi ve kamp dışı olmak üzere) Ek3 tabloya,

3)

il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda uygun bir şekilde işlenerek 30 Ekim
2015 Cuma günü mesai bitimine kadar e-posta ile suleymanulku@meb.gov.tr adresine ve üst
yazı ile Bakanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf BÜYÜK
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı
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EKLER:
1-Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okullara ait tablo
2-Geçici eğitim merkezlerine ait tablo
3-Yaygın eğitim kurslarına katılan yetişkinlere ait tablo

DAĞITIM: B Planı


