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iıgila;: MEB Hayat Boyu Ögrenme Genel MüdürlüğünLün20.07 .2017 tarihli ve 1 l058466

sayılı yazısı.

İıgilu;: MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü nün 23,07 .20 l 7 tarihli ve E. l 7 438134

sayılı yazısı.

iıgi (u) yazıda Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda uygulanan. hayat boyu

tığrenmeye katılım oranlarını artlrmaya yonelik teşvik edici, ilham verici. özgün ömeklerin
;1rı Üvörıama örnekıe.i" başlığı altında Genel Müdürlüğümüz resmi .web sayfasında

yayımlanmasına yönelik çalışmanın detayları ilgi (a) yazı ile 81 il valiliğine duyurulduğu

belirtilmektedir.
İıgi (a) yazıda altı aylık dönemlerle tekrarlanacak olan çalışma için ilk baŞvuruların

toplanmaiı, ıiziıçe seçim komisyonları taraflndan değerlendirilmesi ve uygun bulunan

örneklerin seçilerek l3.10.20l7 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel

Müdürlüğümüze gönderilmesi belirtildiği halde il/ilçenizden konu ile ilgili cevaP gelmediği

görülmüştür.

Söz konusu durumun değerlendirilerek ilgi(a) yazıda istenilen çalıŞmanın YaPılması,

tekrar bir yazışmaya gerek kalmaksızın ilgili (a) yazıda belrtilen çalışma takvimine uYulmasl

ve ivedi bir şekildi talep edilen bilğilerin Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda

bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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viııi EĞiriıı BAKANLıĞı
Hayat Boyu Ögrenme Genel Müdürlüğü

İıgi :20.07,20l7 tarihli ve26879895l45,99ll l058466 sayllı 1,azımız,

Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda uygulanan, hayat boyu öğrenmeye katıllm

oranlarını artırmaya f;neıiı< teşv-k edici, ilham virici. özgün örneklerin "İyi L'Jygulama

Örnekleri,, başlığı alİında Geırel Müdürlüğtimüz resıni 'veb 
sayfasında yal,ımlanmasına

yönelik çalışmanın detayları ilgi yazı ile 8l il valiliğine dı"ıl,ı"ırı"ılmuştur,

ilgi yazlda altı aylık dönemlerle tekrarlanacak olan çalışına için ilk başvuruların

toplanması, iliilçe ,eçi, komisyonları tarafından değerlendirilmesi ve uygun bulunan

örneklerin seçilerek l 3. 1 0.20l 7 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel

Müdürlüğümüze gönderilmesi beliıtildiği haide iıinizden konu ile ilgili cevap gelmediği

görülmüşlür.
söz konusu durumuır değerlendirilerek ilgi yazımız,da istenilen çalışmanın yapılması,

tekrar bir yazışmaya gerek kalmaksızın ilgili yazida belrtjlen çalışma takvimine uyulması ve

ivedi bir şekilde talep edilen bilgilerin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda

bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,
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