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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 32782069-235-E.855002 20.01.2017
Konu : Veri Talebi

.......................... VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

Yabancı öğrencilerin eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve ileriye yönelik planlama
yapılabilmesi amacıyla özellikle Suriyeli öğrenciler olmak üzere yabancı öğrencilere sunulan eğitim
hizmetlerine ilişkin bilgiler ile Valiliğiniz bünyesinde yaşayan yabancı öğrencilere ilişkin istatistikî
bilgilerin güncel 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 öğrenim gören il ve ilçelerdeki Suriyeli, Iraklı ve
diğer uyruklu öğrenci sayılarını Ek-1,

1-

Valilik Oluru ile açılan geçici eğitim merkezlerindeki (Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlar
bünyesinde oluşturulan geçici eğitim merkezleri dahil olmak üzere) geçici koruma altındaki
Suriyeli öğrencilerin sayıları ve diğer bilgileri Ek-2,

2-

Geçici eğitim merkezlerinde Iraklı öğrencilerin bilgileri Ek-3,3-
Geçici eğitim merkezlerinde diğer yabancı uyruklu (Suriyeli ve Iraklı öğrenciler haricindeki)
öğrencilerin bilgileri Ek-4,

4-

Geçici koruma altındaki vatandaşlara yönelik yaygın eğitim kurumları tarafından
gerçekleştirilen veya devam eden kurslara ve kursiyerlere ait bilgileri Ek-5,

5-

İl Millî Eğitim Müdürü veya İl Şube Müdürü ile ilgili birimde çalışan şef veya memur olmak
üzere belirlenen koordinatörlere ilişkin bilgiler Ek-6

6-

Ekteki tabloların elektronik ortamda (excel formatında) gerekli hassasiyet göstererek
doldurulup, en geç 13 Şubat 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze
gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yalçın Köksal DEMİR
Bakan a.

Genel Müdür V.

EKLER:
1-Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okullar
2-Geçici eğitim merkezlerindeki Suriyeli öğrenciler
3-Geçici eğitim merkezlerindeki Iraklı öğrenciler
4-Geçici eğitim merkezlerindeki diğer öğrenciler
5-Yaygın eğitim faaliyetleri
6-Koordinatörlere ait bilgiler

DAĞITIM: B Planı


