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T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı  : 96155588-821.99-E.26144521 31.12.2019
Konu: Özgül Öğrenme Güçlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

          İlgi a) Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 05/10/2018 
tarihli ve 88013337-821.99-E.18461816 sayılı yazısı.

        b)  10/10/2018 tarihli ve 18886249 sayılı yazımız.            
     c) Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 18/02/2019 

tarihli ve 88013337-821.99-E.3434588 sayılı yazısı.
d)  20/02/2019 tarihli ve 3742205 sayılı yazımız.
e) Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 09/12/2019 

tarihli ve 88013337-821.99-E.24435623 sayılı yazısı.
f)  12/12/2019 tarihli ve 24733769 sayılı yazımız.

  
    İlgi (a) yazı gereği, Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı'nın 2018-2019 

eğitim öğretim yılında, Türkiye geneli resmî/özel tüm anaokulu ve ilkokul öğrencilerine 
yönelik, Hepimiz Birer Mucizeyiz projesi kapsamında özgül öğrenme güçlüğü, okuma- 
yazma- anlama, öğrenme becerileri ve okula güven duyma konularında "Konferans ve 
Seminer" talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri ilgi (b) yazımız ile, http://afyon.meb.gov.tr/web 
adresinde yayınlanmıştı.          

      Ancak Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden alınan 
ilgi (c) ve (e) yazılarında, Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen iznin ticari faaliyete 
dönüştürüldüğüne dair alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda, söz konusu iznin iptalinin 
gerekli görüldüğünü; Bu sebeple bakanlığımız ile hiçbir ilgisi bulunmayan bahse konu 
etkinliklerle ilgili ilimiz tüm r/ö anaokulu ve ilkokulların bilgilendirilmesi müdürlüğümüzün 
ilgi (d) ve (f) yazıları ile, http://afyon.meb.gov.tr/web adresinde ilgili okullarımıza 
duyurusunu yapmıştık.  

Bakanlığımızın 26/12/2019 tarihli ve 25896498 sayılı yazısı uyarınca; İlgi (c), (e) yazı 
ve eklerinin işlemden kaldırılması, söz konusu etkinlik taleplerine ilişkin ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                       Metin YALÇIN          
                                                                                                                            Vali a.

                                                                                                  İl Milli Eğitim Müdürü
Ek: İlgi yazı ve ekleri
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 Dağıtım:                                                                                            Bilgi:
-17 İlçe Kaymakamlığına                                                                 -Özel Öğretim Şubesi 
-Merkez ve merkeze bağlı tüm r/ö anaokul ve                                 -Özel Eğt. ve Rehb.Hiz.Şb
  ilkokul okul ve kurum Müdürlüklerine.                                         -Temel Eğitim Şubesi          
                                                                                                                
                                                                                                         
                                    
  (Müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlanmak üzere)                                         
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 35558626-821.99-E.25896498 26.12.2019
Konu : Özgül öğrenme güçlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 09.12.2019 tarih ve 24435623 sayılı yazı.

Öğrenme güçlüğü alanında Bakanlığımızın adı kullanılarak ticari amaç güden 
faaliyetlerin yürütüldüğü ve bu süreçte ailelerin duygularının istismar edildiği etkinliklere 
ilişkin ilgi yazımızın yanlış değerlendirme ve uygulamalara neden olduğu görülmüştür. 

Bu sebeple; ilgi yazı ve eklerinin işlemden kaldırılması, söz konusu etkinlik taleplerine 
ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve bu etkinliklere il/ilçe 
milli eğitim müdürlüklerimizin ilgili birim personelinden katılımın sağlanarak, gerekli izleme 
ve raporlamaların yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Anıl YILMAZ
                   Bakan a.

    Genel Müdür

Dağıtım :
-B Planı


