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İlgi : Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 29/04/2016 tarihli ve 4800375 sayılı yazısı.
İlgi yazımız ile özel öğretim kurslarının, diğer çeşitli kursların (uzaktan eğitim kursları dahil),
özel hizmetiçi eğitim merkezlerinin kurs dönemlerini e-Yaygın Otomasyon Sistemi üzerinden
başlatmaları gerektiği belirtilmiştir.
e-Yaygın Otomasyon Sisteminde kurumlar tarafından yapılan kurs planı onaylarının bazı
ilçelerde onaylanmadığı, beklediği sistemden takip edilerek gözlenmiştir. Sırasıyla ilgili şube ve İlçe
Milli Eğitim Müdürlerinin e-Yaygın Otomasyon Sisteminde bekleyen kurs dönem açılış onaylarını
inceleyerek ivedilikle onaylamaları, sistemin işleyişi açısından önem arz etmektedir.
e-Yaygın Otomasyon Sisteminin kullanım deneyimini henüz geliştirmemiş özel öğretim
kurumları personeline, kurs planlamayı, kurs kursiyer işlemlerini, kurs onay işlemlerini ve kurs sonu
işlemlerinin
anlatıldığı
bir
açıklama
dokümanı
oluşturulmuştur.
http://ookgm.meb.gov.tr/e-yaygin/kullanim.pdf adresinde bulunan dokümanın, ilinizde e-Yaygın
Otomasyon Sistemini kullanmakla yükümlü olan özel öğretim kurumlarına bildirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca kurum türü "özel öğretim kursu" olan kurumların 2015-2016 eğitim öğretim yılında
verdikleri eğitimlere yönelik oluşturulması gereken kurs planlarını, kurumlarının açıldığı tarihten
itibaren planlamaları ve öğrencileri sisteme ivedilikle kaydetmeleri gerekmektedir.
e-Yaygın Otomasyon Sistemi ile ortak çalışan MEBBİS'te uyum sorununu gidermek için
Talim Terbiye Kurulu 01.01.2002 tarih ve 123456789 sayılı sehven yanlış olarak MEBBİS'e girilen
tüm programlar kurumların MEBBİS program listesinden kaldırılmıştır. Bu nedenle, kurumun çalışma
ruhsatında bulunan programların MEBBİS kayıtlarında yer almadığı, MEBBİS'te yer alan
programların e-Yaygın Otomasyon Sisteminde görünmediği ve kurumun e-Yaygın Otomasyon
Sisteminde bulunan program sürelerinin yanlış olduğuna yönelik öne sürülen problemlerin çözümünü
hızlandırmak için ekte hazırlanan akış diyagramı doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi
gerekmektedir. Ayrıca bale, İngilizce, gitar gibi birden fazla seviyeden oluşan programları kullanan
kurumların kurs planlarını oluştururken yaşadıkları sorunu çözmek için seviyelendirme çalışmaları
devam etmektedir.
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f4e1-9f04-3abe-9884-697a kodu ile teyit edilebilir.

E-yaygında kurumun
programı
görünmüyor ?

e-Yaygında görünmeyen program, kurumun
MEBBİS’deki program listesinde olup olmadığı kontrol
edilmeli.

Yok

Var

Kurumun ruhsatına bakılmalı ve
ruhsatındaki TTK tarih ve sayılı program İl
MEM tarafından kurumun program
listesine ilave edilmeli, ilave edildikten
sonra e-yaygında görünecektir.

Kurumun ruhsatına bakılmalı ve TTK tarih
ve sayılı programın ruhsatındaki olup
olmadığı kontrol edilmeli

Tarihler aynı

Aynı değil

Halen Görünmüyorsa
e_ozelogretim@meb.gov.tr adresine eyaygında görünmeyen programın tarih ve
sayısını, kurumun kodunu göndermelisiniz.

Ruhsatındaki TTK tarih ve sayılı program il
MEM tarafından MEBBİS’deki kurumun
program listesine ilave edilmeli

1

Kurum E-yaygında
program süresinin yanlış
olduğunu söylüyor ?
2

Kurumun ruhsatına bakılmalı ve
ruhsatındaki TTK tarih ve sayılı program
ile Kurumun Mebbisteki programı
karşılaştırılmalıdır.

Kurumun MEBBİS’de yer alan programı tarih ve
sayıları ile
http://ookgm.meb.gov.tr/www/programlar/icerik/219
adresinden kontrol edilmesi gerekmektedir. Kontrol
sonrası e-yaygındaki süre …

Tarihler aynı
Yanlış

Doğru

Aynı değil

Kurumun ruhsatındaki TTK tarih ve
sayılı program İl MEM tarafından
kurumun program listesine ilave
edilmeli, ilave edildikten sonra eyaygında görünecektir.

e_ozelogretim@meb.gov.tr adresine
programın tarih ve sayısı ile süre yanlışlığı
bildirilecek, süre e-yaygında bilgi işlem
tarafından düzeltilecek.

Kurum bu süreyi kullanmak
kurs planında kullanmak
durumundadır.

E-Yaygında kurumun programının doğru tarih ve sayılı program olmadığını gösteren
ekran görüntüsü. Bu kurumun ruhsatında yazılı olan Bilgisayar Destekli Üst Düzey
Sekreterlik Kursu programı, tarih ve sayısına göre yeniden MEBBİS’e eklenmesi
gerekmektedir. Aynı şekilde diğer 01/01/2002 tarihli ve 1234567 sayılı programlar gibi.

