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Sayı : 12356836-'7 19-E,6309868

Konu : e-Konferans Yöntemiyle İnteraktif

e-Yaygın Sistemi Eğitimi

Makamlarınızca da uygun görülmesi

T.C.
MUŞ VALİı-iĞİ

İl lr,lilli Eğitim Müdürlüğü

oLUR

Abdülkadir OKAY
Vali a.

vali yardımcısı

04.05.20|7

halinde o1urlarınıza arz ederim,
Metin İLCİ

Milli Eğitim Müdürü

VALiLiK MAKAMINA

iıgı: ııınn Hayat Boyu öğrenme Genel Müdürlüğünün 21 .04.2017tarih ve E.5541260 saYılı

yazlSl

|1g\ yazıda Genel Müdürlüğümüze bağlı taşra teşkilatı bünyesinde hizmet veren

yaygın eğitim kurumlarının tüm iş ,. liı"-Ğ,.i,-,, ylrütüldüğü e_yaygın Sistemi üzerinde;

özellikle temel 
"ı.ru, 

oıu.uk nitelendiriıJ" i"* pıurrL_u ekranlarının yaplslna yönelik köklü

değişiklikle, g"rç.ı.ı.şİiriımlştir.n,. ı.up.u,,,ou, 81 il genelinde, halk eğitim merkezi

müdürlüklerinde görev yapan .tıd*, mııdtır yardımcrsı, il Ve ilçe milli eğitim

müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeoen sorumlu şube müdürleri, şef ve diğer personelden,

e_Yaygın Sistemini aktif olarak kullananların katılımıyla, 10 Mayıs 2017 tarihinde, değişen

ekranlar, yapılan yeni düzenlemeler ve sistemin iş ve işleyişine yönelik olarak e_konferans

yöntemiyle irt".utiii bir eğitim verilmesi planünmaktadır, Bu bağlamda e_konferansln

verilebilmesi için 10.05.20-17 tarihlerinde saat 10:00 ,da Müdürlüğümüz konferans

salonunun tahsisinin jupri*u* ve konferansa katılacak Personellerin belirtilen gün ve saatte

görevli izinli sayılrnuıuir, yolluk u. y*.iy.lerinin iıgili harcama kaleminden karşılanmasl

Vllatlrltiglimüzce uygun görülmektedir,

Buevrakgüvenlielektronikimzaileimzalanmışür.http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
nrl. l -O+Sa- l 7 7 6,97 5f , 3c5d l<oau ile teyit edilebilir
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 26879895,7 19,E.554|260

Konu : e-Konferans Yöntemiyle İnteraktif

e-Yaygın Sistemi Eğitimi

c[rNı-üoün
2|.04.2017

DAĞITIM YERLERNE

İlgi : a) 18.04.2017 tarihli ve26819895_20_5274|60 sayılı Bakanlık Makamı onayı,

b) 1 9. 04.20 l 7 tarihli v e 2687 989 5 _7 | 9 _5430475 sayıh y aztm|z.

c) 21,04.201 7 tarihli v e 2687 989 5 -20 -5 59228 1 sayıh Bakanlık Makamı onayı.

8l il genelinde, halk eğitimi ve turizm eğitim merkezi müdürli.ikleri ile olgunlaŞma

enstittilerinde görev yupu, ,nidti., müdür yardımlısı, il ve ilÇe milli eğitim müdürlüklerinde

hayat boyu ogrenmeden sorumlu şube müdiirleri, şef ve diğer personelden e_yaygın sistemini

aktif olarak kullananların katılımıyla, e-Yaygın Sisteminde ,değişen ekranlar, yapılan yeni

düzenlemeler ve sistemin iş ve işleyişine ytırıelil< olarak, 27 Nisan 2017 tarihinde e-Konferans

yöntemiyle, Bilgi İşlem 
'oairesİ 

Başkanlığıyla koordineli şekilde ve bilişim altyapısı

kullanılarak interaktiİ bir eğitim verilmesi ilgi 1a) sayılı Bakanlık Makam onaYl ile uYgun

görülmüşolupilgi(b)yazımızileValiliklereduyurulmııştur.
27 Nisan 2017 tarihinde ikinci dönem Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlarının

yapılacak olması ,r" yuygrn eğitim kurumlarımızdaki idarecilerin de bu sınavda görevli

bulunmaları sebebiyle 27 Nisan 2017 tarihinde yapılması kararlaştırılan e- YaYgın Sistemi

Eğitiminin 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirİlmesi ilgi (c) sayılı Bakanlık Makamı

onayı ile uygun görülmüştür.

İlgi (b) sayılı yazımızda belirtilen planlamaların l0 Mayıs 20117 tarihine göre

yapılması, bağlantı noktulurrrrn ise ilgi (b) sayılı yazımlzda belirtilen tarihe kadar Genel

Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arzlriça ederim,

Cengiz ORTA
Bakan a.

Genel MüdürV.

Bilgi:
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına

Atires: Eııırriyet Mü.Ruağziçi sok No 23 Yeııiınahalle Ankara

Elcktrcınik Ağ:
,:-piısta;

Ayrıntılı bilgi içiıı:03l2 4l3 20 42

Tcl:03l2 2|299 58

Faks:

Buevrakgüvenlielektronikimzaileinızalanmıştır.htç://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
aa37-f54c-3e5a-ac9c-efb8 *oau ile teyit edilebilir,


