
T.e. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigu 


SaYI : 47339225/100114780774 30.12.2016 
Konu: Ortaogretim Genel Miidiirliigilne Bagh 

Okullann 2017 YIlt Hizmetiyi Egitim Plam 

........................ KA YMAKAMLIGINA 
(ilye Milli Egitim Miidiirliigii) 

................................. LiSESi MUDURLDCrlJNE 

ilgi : MEB Ortaogretim Genel MiidiirliigilnUn 26112/2016 tarih ve 14588188 sayIlI yazlSl. 

Ortaogretim Genel Miidiirliigiine bagh okullardaki yonetici ve ogretmenlerin 
bilgi ve becerilerini geli~tirmek; verimliliklerini artlrmak, bilimsel ve teknolojik geli~melere 
uyumlanm ve iist gorevlere hazulanmalanm saglamak amaclyla hazlrlanan hizmetiyi egitim 
seminer/kurslan yazlsl ve 20 l7 Hizmetiyi Egitim Plam yazImlz ekinde gonderi1mi~tir. 

Ekte g6nderilen yazl ve 2017 Hizmetiyi Egitim P1anmm ilyenizloku1unuz idareci ve 
ogretn1enlerine duyuru1masl hususunda; 

Bilgi1erinize ve gereginirica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

il Milli Egitim Miidiirii 

Ek: 2017 Y III Hizmetiyi Egitim 1:1am 
ve Uygulama Esas1an 

Daglhm: 
ilye Kaymakamlrklan 
Ortaogretim Okul Mud. 

Bu evrak gilvenli elektronik irnza ile imzalanml~tJr. http://evraksorgu.rneb,gov,tradresinden 67e5-bbf7-3ae9-9234-7gef kodu ile teyi! edilebilir, 

http://evraksorgu.rneb,gov,tradresinden


T,e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

Ortaogretim Genel MUdUrlUgu 


SaYl :69543144-774-E.14588188 26.12.2016 
Konu : 2017 Ylh Hizmetiyi Egitim Plam 

................... V ALiLiGiNE 
(il Milll Egitim MUdUrlUgU) 

iIgi : a) 0811212016 tarihli ve 30736300-774-E.l3901701 saytll Bakan Onayl. 
b) 1611212016 tarihli ve 43501582-774.0 1.03-E.142l2646 saYlh Bakan onayl. 

Genel MUdUrlUgumUze bagh okullardaki yonetici ve ogretmenlerin bilgi ve 
becerilerini geli$tirmek, verimli1iklerini artlrmak, bilimsel ve teknolojik geli$melere 
uyumlanm ve Ust gorevlere hazlrlanmalanm saglamak amaclyla hizmetiyi egitim 
seminer/kurslan planlanml$ olup ilgi (a, b ) Bakan onayl He 2017 YIll Hizmetiyi Egitim Plam 
iyerisinde yer alml$tIf. 

Hizmetiyi Egitim Planmm, seminerlkurslara katllacak yonetici ve ogretmenlere 
duyurulmasl, mliraacatlann 2017 Yill Hizmetiyi Egitim Faaliyetleri Uygulama Esaslan'nm 3. 
maddesi geregince "http://mebbis.meb.gov.tr'' adresinden elektronik ortamda yapIhnasmm 
saglanmasl, ba$vurulann katIltmci kriterleri dogrultusunda okul, ilye ve il mill! egitim 
mUdUrlUklerince zamamnda onaylanmasI, ilgililere seminer/kurs tarihlerinde ba$ka bir gorev 
verilmemesi ve katIbmlanmn saglanmasl hususunda 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Ercan TURK 

Bakan a. 


Genel MUdUr 


Ek: 2017 YIlt Hizmetiyi Egitim Plam 
ve Uygulama Esaslan 

DagltIm: 

81 il Valiligine 

(il Mim Egitim MUdlirlUgU) 


MEB Be~evler KampilsU! HBlok Yenimahalle/ANKARA Bilgi i9in: Sabahattin A YTA~ S,ERDOGAN 
Te.!: (0312) 413 1502 $b. MUd. Set' 
e-Posta: ogmycrsoneJ@meb.gov.tr intemctAdresi;\vww.ogm(qi)neb.goy,tr Tel: (0312)413 14 95 (0312)413 1505 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalamm~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden db59-3b8b-3c60-bfdl-2255 kodu ile teyil edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
http://mebbis.meb.gov.tr


T.c. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen Y eti~tirme ve Geli~tinne Genel Mudilrlugu 


SaYi ; 43501582-774.01.01-E.13803524 07.12.2016 
Konu : 2017 Ylh OgretmenIerin 

Hizmeti<;i Egithn Plam ve Yetki Devli 

BAKANLIK MAKAMINA 

Ilgi : a) Mill]' Egitim Baicanhgl Hizmeti<;i Egitim Yonetmeligi 

b) Mill! Egitim Bakanhgl Merkez Te~kilatl imza Yetkileri Yonergesi 

657 saYlh Devlet Memurlan Kanuml, 1739 saYlh Milll Egitim Temel Kanunu ve 652 
sayth Mill! Egitim Bakanhgtnm Te~kilat ve Gorevleri Hakkmdaki Kamm Hukmunde 
Kararname hi.ikumleri geregi, Bakanhgml1za bagh oku1 / kurumlarda gorev yapan 
ogretmenlerin bilgi ve becerilerini geli~tirmek, meslekl ve ki~isel geli~imlerine katklda 
bulunmak, verimliliklerini artmnak, bilimsel ve teknolojik geIi~melere uyumlannt ve tist 
gorevlere hazlflanmalannt saglamak amaclyla Bakanhglmlz merkez te9kilatl birimlerinin 
gort\~ ve teklif1eri almarak "2017 YllI OgretmenlerinHizmeti<;:i EgitimPlam" hazlrlanml~tlr. 

2017 Ylhnda duzenlenecek hizmeti<;:i egitim faaliyetlerinin, iIgi (a) Yonetmelik, ilgi 
(b) Yonerge ve ekte yer alan flDygulama Esaslan" yer<;evesinde, BakanilgllTIlZCa; 
iiniversiteler, slvil toplU111 kuruhl§lan, resmi ve ozel kurum I kurulu~lar ile i~ birligi iyinde 
yUriltillmesi gerekmektedir. 

2017 YIII Ogretmenlerin Hizmetiyi Egitim Planmmda yer alan faaliyetler ile 
hizmeti<;i egitim konusunda dtizenlenecek konferans, sempozyum, <;:ah~tay, komisyon 
yab~maSl vb. faaliyetlerin; 

a) 	 Kattllmcl belirlenmcsi, egitim yoneticisi ve egitim gorevlisi gorcvlendirilmesi, 
egitim programmm hazlrlanmasl, faaliyet tarihi ve egitim merkezinin belirlenmesi 
vb. planlama gerektiren diger i~ ve i~lemlerinin, 

b) 	 Planda yer alan faaliyetler ve ihtiyaylar dogrllltusunda plana dahil edilecek 
faaliyetlere ili~kil1 a<;1 h§, erteleme, iptal, degi~iklik ve harcama (dl~ krediler dahil) 
onaylannm, 

c) 	 UniversiteJer, sivil toplum kurulu~lan, resml, ozel kurum ve k:urull1~larla i9 
birliginde ger<;ekle~tirilecek faaliyetiere ili~kin protokollerinin 

Genel Miidiirliigumiizce yiirtitlilmesi gerekmektedir. 

Makamlanl1lzca da uygun gortilmesi halinde 2017 Yllt Ogretmenlerin Hizmeti<;i 
Egitim Pla11l ve uygulama esaslarmm yilrlirluge konulmaS1l11, faaliyetlere ili~ldn burokrasinin 
azaJtllarak i~ ve i§lemlerin l11z11 ve etkin bir ~ekilde ytiriittilebilmesi amaclyla yukanda yer 
alan hususlar iyin Bakan adl11a imzalama yetkisinin Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tinne Genel 
Mildlirliigtine verilmesi hususunu olurlanmza arz ederim. 

Adres:Milli MUdafaa Cad. 6/4 Aynntlb bilg.i iyin: F.S.Mebl11et $EKER - Furkan MF..J\rll$ 
EJcktronik Ag: oygm.mcb.gov.lr Tel:03124131777-4l34177 
e-pos1.a: fmemis@meb.gov.tr Faks: 03124196274 

Bn evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmI~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 87e8-0622-3d78-94a7-84bb kodn He ley;t edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


Semih AKTEKiN 
Genel Mudtlr 

EKLER: 
EK-1 Uygulama Esaslan (3 sayfa) 
EK-2 2017 Ylh Ogretmenlerin Hizmetiyi 
Egitim P1am (34 sayfa) 

Uygun gorU§le arz ederim. 

YusufTEKlN 
Mtiste§ar 

OLUR 
07.12.2016 

ismet YILMAZ 
Bakan 

Adres:MilJl Mudafaa Cad. 6/4 Ayrmtlh bUgi iyin: F.S.Melmlet 1;lEKER - Furkan l\1EMiS 
EleklTonik oygm.meb.gov.tr Tel: 031241317 77 -413 4177 
e-posta: fmemis@meb.gov.tr Faks:03J24196274 

Bu cvrak guvenli elcktronik imza He imzalanml~tlr. hnp:llevrdksorgu.mcb.gov.lr adrcsinden 87e8-0622-3d78-94a 7 -84bb kodu ile tcyit edilebilir. 



2017 YILI OCRETMENLERiN HizMETi<;i EciTtM PLANI 
UYGULAMA ESASLARI 

1- 2017 YIlt Ogretmenlerin Hizmetiyi Egitim Plam, Bakanhglmlz ilgili birimlerinin 
egitim ihtiyaylan ve oncelikleri dikkate ahnarak haZlrlanmlgtIr. Zorunlu haller dl$Inda egitim 
planmda degigiklik yapllmayacaktlr. 

2- Bakanhglmlz merkez te§kilatl birimleri, ogretmenlerle ilgiU diizenlenecek hizmetiyi 
egitim faaliyetlClinde Ogretmen Y eti~tirme ve GeEgtirme Genel Miidurlugii De koordinasyon 
ve i~ birligi yapacaklardlr. 

3- Egitim Plam, faaliyetlerc bagvurular ve ba§vuru sonuylan http://mebbis.meb.gov.tr 
adresi uzerinden kurum amirler111Ce takip edilip personele duyuruIacakttf. Hizmetiyi egitim 
faaliyetlerine ait bagvuru, onay ve degerlendinne i$lemleri ilgili birimlerce a§aglda belhtildigi 
$ckilde yiiriitUlecektir. Buna gore; 

a) 	 Herhangi bir faaliyete ba§vuru, faaliyetin ba§lama tarihinden 75 gun (2,5 ay) 
oncesine kada1' yapllabilecektir. 

b) Onay I red i§lemleri oku]/kurum, ilye ve il milll egitim miidlirliiklerince lO'a1' 
gunliik sii1'eler igerisinde, ilgili merkez te§kilatl birimlerince de takip eden 20 giin 
Iyerisinde gerye klc§tirilecektir . 

4- Her ogretmen, Yll iyinde en yok 5 faaliyet i9in ba$vuru yapabilecektir. Ogretmenler, 
projeli faaliyetler, birbirinin devaml niteIiginde DIan veya gorcv deg1§ikligj nedeniyle katllma 
zorun\uIugu olan faaliyetler dl~ll1da Yllda en fazia bir merkezl hizmetiyi egitim faaliyetine 
kattlabilecektir. 

5- Her onay makal111l1ca, faaliyete ba~vuru yapan ogretmenin ba~vuru kriterlerine 
uygtm olup olmadlg1 incelenecektir. Kriterlere uymayan ogretmenin ba~vurusu 

onaylanmayacaktlr. Herhangi bir faaliyete yapllan ba~vl1runun kriterlere uygunlugundan 
ogretmenin kendisi ve kunm1 amirleri dogrudan sommlu olacaktIr. 

6- Ogretmenlerin hizmeti9i egitim faaliyetlerinden e~it oranda faydalanabilmesi esas 
ulll1acaktlr. Bu al11u91a; 

a) Toplamda en az saylda merkezl hizmetiyi egitim faaliyetine k:atlianlar, 

b) Hizmetiyi egitim ihtiyacl belirleme anketinde ilgili faaliyeti tercih edenler, 


c) Ogretmenlerin meslekteki hizmet Ylllan dikkate aimacak olup 2 Yll ve iizeri bizmeti 

bultmanlar oncelikli olacakttr. 

9) Ogrettl1enlerin ba~vl1rdugu faaliyetier son 2 yll iyerisinde al1m:;; oldugu bir hizmetiyi 
egitim faaliyeti ise okul I kurum mudilrluklC1'ince reddedilecektir. 

7- BakanllglIDlz merkez te§kilatl birimleri; 

a) http://mebbis.l11cb.gov.tr adresinde ilgili faaliyete i1i9kin tammlanml$ sure igerisinde 
her faaliyet i9in ba~vuru onay I red i§lClllini tamamlayarak katlllmCl listesini 
(Liste-I) olu~turacaklardH. 

b) Hizmeti9i egitim etkinlik programl1ll, ders daglhm 9izelgesi He egitil11 gorevIilel; 
listesini (Liste 2) ilgili faaliyetin ba$lama tarihinden 25 gUll once (birimlere ait son 
ouay tarihi) Ogretmen Yeti§tirme ve Geli$tirme Gene1 Miidiirlugune resm! yazl ile 
gondereceklerdir. 

8- Faaliyetlere ili~kin yazl$malarda faaliyetin adl, tarihi, yeri, numarasl, faaliyetteki 
gorevlilerin ve katlhmcllann T.c. Kimlik numaralan, gorevli olduklan kurum ve kadrolannm 
bulundugu kumm mutlaka belhtilecektir. 

Adres:Mini Mildafaa Cad. 6/4 AynntilJ biIgi iyin: F.S.Mehmet SEKER ~ Fllrkan MEMt:;; 
E1ektroIuk All;: oygm.meb.gov.tr Tel:03124131777-4134177 
e-postu: fmemis@meb.gov.tr Faks: 03124196274 

Bu evrak gUvenli elcktronik imza ile imzalanrm~lJr. http://evraksor!,'ll.meb.gov.tr adresincien 87e8-0622 -3d78-94a 7 -84bb kodu lie teyil edilebilir. 

http://evraksor!,'ll.meb.gov.tr
http://mebbis.l11cb.gov.tr
http://mebbis.meb.gov.tr


9- Egitim Planmda yer alan hizmeti9i egitim faaliyetlerine ait planlama, dilzenleme, 
ba~vuru, onay, duyum, erteleme, degi~iklik, a9lh~ onaYl, iptal, g6revlendirme vb. gibi 
i~lemler Ogretmen Yeti§tirme ve Geli§timle Genel Mudiirliigunce yapIlarak 
http://mebbis.meb . gov. tr adresinde yaymlanacakhr. 

10- Bakanllglmlz merkez te$kilatl birimleri ve valilikler, egitim faaliyetine kat11m11 
kesinle~en ve gorevlendiriJen personelin gorevlendirme onaylanl1l ve listelerini 
http://mebbis.meb.gov.tr adresinden alarak ilgililere gerekli duyurunun zamamnda 
yapllmaS1l11 saglayacaklardlT. 

11- Gorev degi~ik]jgi veya mazereti sebebiyle faaliyete katllamayacak ogretmenin 
yerine Bakanhk birimleri veya valilikler gorevlendirilmesini istedikleri 6gretmeni faaliyetin 
ba~lama tarihinden en az bir hafta once Ogretmen Yeti$tirme ve Geli$tirme Genel 
MiidiirlUgUne bildireceklerdir. Uygun g6rUien tekliflere Ogretmen Yeti$tinne ve Geli§tirme 
Genel Mudiirliigiince onay almacaktlr. Onay alll1madan ilgili Id§uki$i1er gorev mahal1inden 
aY1'1lmayacaktlr. 

12- MEBBtS veri taba11luda bilgileri olmayan ancak faaliyete katIlmasl gereken 
6gretmenin Idmlik ve gorev yeri bilgilerini ilgili birimce OgretInen Yeti§tilme ve Geli$ti11ne 
Genel MudOrliigOne bildirihnesi halinde faaliyete katlhml saglanacaktJr. 

13- Faaliyetlerde gorevlendirilecek egitim gorevlilerinin standart egitim programmda 
yer ala11 yeterliklere sahip olmasma, konunun uzmam oimasma ve se9imine ozen 
gosterilecektir. 

14- Bakan!Jglmlz merkez tc§kilatI birimlerinin, ogretlnenlerin hizmeti9i egitim 
faaliyetleri ile i\gili her turlu i~ ve i~lemlerini Ogretmen Yeti~tirme ve Geli§tirme Genel 
Miidiirliigu kana11yla yapmalan esastlr. Bu sebeple Bakanhglmlz merkez te~kilatl birimleri, 
mahalll egitim pla11lnda yer alanlann dl~ll1da faaliyet diizenlenmesi 19in dogrudan valiliklere 
tatimat gondermeyip ogretmenler 19in ihtiya9 duyduk:lan maham faaliyetlere ili~kin 

tekliflerini Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tilme Genel MOdurlugune ileteceklerdir. Valilikler, 
Ogretmen Yeti§tiIme ve Geli~tirme Genel Miidlirliigi.ince uygun gorulerek bildirilen 
faaliyetleri planlaYlp dtizenleyeceklerdir. 

15- Hizrneti9i egitim faaliyeti sonunda, egitim g6revlilerinden ahnacak egitim 
materyali, (del's notlan, CD vb.) egitim y6neticisi tarafmdan Ogretmen Yeti$tirme ve 
GeJi~tinne Genel MUdurliigu.ne teslim edilecektir. 

16- Mazeretleri sebebiyle, yagnldlklan hizmeti9i egitim faaliyetine katllamayacak 
olanlar, mazeretlerine ili~kin dilekye ve belgeleri en klsa zamanda resrni yazl ile sils11eyi takip 
ederek resml yazl He Ogretmen Yeti~tirl11e ve Geli~tirl11e Genel Miidiirlugiil1e 
gondereceklerdir. Faaliyetlere mazeretsiz olarak katllmayanlar hakkmda yasal if,llem 
yapllacaktlL 

17- Egitim plamnda yer almayan ancak ilgili birimlerce a9I1masl zamri goriilen ek 
faaJiyetlere ili~kin teklifier, gerekli i§lemlerin zamamnda yapI1abilmesi 19in faaliyetin 
ba$lama tarihinden en az 20 gun once tiim bilgi ve belgelerle birlikte Ogretmen Yeti$tiIme ve 
Geli~tirme Genel Mudiirliigiine gonderilecektir. 

18- Giderleri kendileri veya kummlannca kar~llianmak uzere; 

a) 	 Oze1 ogretim kurumlan, ozel 6grenci yurtlan ve benzer statudeki kurumlarda 
gorevli 6gretmenler, kurum amirleri ve ilgili birimin teklifi iie, 

b) Diger kamu kurum ve kurulu~lannda gorev yapan ogretmenler, kurum amirlerince 
dogrudan Ogretmen Yeti$til111e ve Geli~ti11ne Genel Mi.ldi.1rliigi.ine teklif1eri ile, 

c) 	Kuzey Klbns Turk Cumhuriyeti kamu kurum ve kurulu$lannda gorev yapan 
ogretmenler kendi kurumlarmca sec;:ilmi§ 01mak kaydlyla, 

Adres:MilIi Mildafaa Cad. 6/4 Aynntthbilgi ic;in: F.$.Mehmet SEKER- PurkanMEMi$ 
Elektronik Ag: oygm.meb.gov.lr Tel: 0 312 413 17 77 - 4134177 
e-p051.<1: fmemis@meb.goY.I:r Faks:O 312 419 62 74 

flu evrak gUvenli eleklronik imza ile imzalaml1l~l1f. hltp:!ievraksorgu.meh.gov.tr adresinden 87e8-0622-3d78-94a7 -84bb kodu ilc leyil edilcbilir. 

mailto:fmemis@meb.goY.I:r
http:MUdurliigu.ne
http://mebbis.meb.gov.tr
http://mebbis.meb


y) 	 BakanhglImzca yurt dl~mda gorevlendirilen ogretmenler, yaz tatilJerinde veya 
kurumlannca izinli saydacaklan donemlerde bu durumlanm belgelendinnek 
kaydlyla hizmetiyi egitim faaliyetlerine katllabilecektir. 

19- flgili birimin, belirlenen sure iyerisinde faaliyetlere ili~kin i~ ve i~lemleri 
tamamlamamasl dllrumul1da bu faaliyetler Ogretmen Yeti~tjrme ve Geli~tirme Genel 
Miidurlugunce i~leme ahnmayacak ve iptal edilecektir. 

20- Egitim pia11l, Ogretmen Yetiijtirme ve Geli~tinne Genel Mudurliigunun internet 
adresinde (http://oygm.meb.gov . tr) yayunlanacaktlf. 

Adres:Mill i M.iidafaa Cad. 6/4 Aynntlll biJgi i.;;in: F.S.Mehmet ,sEKER- Furkan MEMi$ 
Elcktronik Ag: oygm.m.eb.gov.lr Tcl:03124131777-4134177 
e·posta: fmemis@meb.goY.tr Faks: 03124196274 

Bu evrak glivcnli clektronik imZll He im7Al1anml~l!r. http://e\~·aksorgu.meb.gov.tr adrcsindcn 87e8-0622-3d78-94a7 -84bb kodu He teyit edHebilir. 

http://e\~�aksorgu.meb.gov.tr
mailto:fmemis@meb.goY.tr
http:http://oygm.meb.gov


2017 YILI HiZMETic;i EGiTiM F AALiYETLERi UYGULAMA ESASLARl 

1-2017 Ylh Hizmetiyi Egitim Plam, Bakanhglmlz ilgili birimlerinin egitim ihtiyaylan ve 
oncelikleri dikkate ahnarak hazlrlanml~t1r. Zorunlu haIler dl~mda Planda degi~iklik 

yapllmayacaktu. 

2-Bakanhglmlz merkez te~kilatl birimleri, hizmetiyi egitim faaliyetlerinin 
geryekle~tirilmesinde, ogretmen dl~mda personele yonelik (okul yoneticileri ile ozel ogretim 
kurumlarmm yonetici konumundaki egitim personeli dahil) duzenlenecek hizmetiyi egitim 
faaliyetleri iyin insan Kaynaklan Genel Mudilrlugu, ogretmenlerle ilgili duzenlenecek 
hizmetiyi egitim faaliyetlerinde ise Ogretmen Yeti~tirme ve Oeli~tirme Genel Mudurlugu ile 
koordinasyon ve i~birligi ile yapacaklardlr. 

3-Hizmetiyi Egitim Plam, faaliyetlere b~V1Jfular ve ba~vuru sonuylan 
http://mebbis.meb.gov.tr adresi uzerinden takip edilecektir. i~lemler a~aglda belirtilen takvime 
gore internet uzerinden yapIlacaktlr. Bu uygulama kurum amirlerince personele 
duyurulacaktlr. 

Hizmetiyi egitim faaliyetlerine ait b~vuru, onay ve degerlendirme i~lemleri ilgili birimlerce 
a~aglda belirtildigi ~ekilde yUriltillecektir. Buna gore; 

a) Herhangi bir faaliyete ba~vuru, 0 faaliyetin ba~lama tarihinden 75 gun (2,5 ay) oncesine 
kadar yapilabilecektir. 

b) Onaylama i~lemleri okullkurum, ilye ve il milli egitim mudurluklerince IO'ar gilnlilk 
sureler iyerisinde, ilgili merkez te~kilati birimlerince de takip eden 20 gun iyerisinde 
geryekle~tirilecektir. 

4-Bir personeI, yll iyinde en yok 5 faaliyet iyin ba~vuru yapabilecektir. PersoneI; projeli 
faaliyetler, birbirinin devaml niteliginde olan veya gorev degi~ikligi nedeniyle katllma 
zorunlulugu olan faaliyetler dl~mda yllda en fazla bir hizmetiyi egitim faaliyetine 
katIlabilecektir. 

5-Her onay makaml onaylama slrasmda, ba~vuru yapan personelin faaliyete katllma 
kriterlerine uygun olup olmadlgml inceleyecektir. Kriterlere uymayan personelin b~vurusu 
onaylanmayacaktu. Herhangi bir faaliyete yapllan ba~vurunun uygunlugundan personelin 
kendisi ve kurum amiri dogrudan sorumlu olacaktlr. Personelin hizmetiyi egitim 
faaliyetlerinden e~it oranda faydalanabilmesi goz onunde bulundurulacaktlr. 

6- Bakanhglmlz merkez te~kilat1 birimleri; 

a)Faaliyete katiiacaklarm Iistelerini (Uste-I), onay takvimi silresinde http://mebbis.meb.gov.tr 
adresinde yer alan hizmetiyi egitim ba~vuru modillilnde onaylaml~ olacaklardu. 

http://mebbis.meb.gov.tr
http://mebbis.meb.gov.tr


b )Hizmetic;i egitim etkinlik programlru, ders daglhm c;izelgesi ile egitim gorevlileri listesini 
(Uste II) ilgili faaliyetin b~lama tarihinden 25 gun once (birimlere ait son onay tarihi) insan 
Kaynaklarl Genel Mudurlugune gondereceklerdir. 

7 -Tum yazl§malarda faaliyetin adl, tarihi, yeri, numarasl, faaliyetteki gorevlilerin ve 
katlhmcllann vatanda§hk numaralan, gorevli olduklan kurum ve kadrolannm bulundugu 
kurum mutlaka belirtilecektir. 

8-Hizmetic;i Egitim Planmda yer alan hizmetic;i egitim faaliyetlerine ait planlama, duzenleme, 
ba§VUfU, onay, duyuru, erteleme, degi§ikIik, aC;lh§ onaYl, iptal, gorevlendirme vb. i§lemler 
Insan Kaynaklarl Genel Mudurliigunce yapllarak http://mebbis.meb.gov.tr adresinde 
yaymlanacaktlr. Muhtemel ilave ve degi§iklikler ile internet ortammda yapllmayan i~lemler 
dl~mda aynca herhangi bir yazl/faks gonderilmeyecektir. 

9-Bakanhglmlz merkez te~kilatl birimleri ve valilikler, aC;lh~ i§lemleri tamamlanarak egitim 
faaliyetlerine katllmasl kesinle§en ve gorevlendirilen personelin gorevlendirme onaylanm ve 
listelerini http://mebbis.meb.gov.tr adresinden alarak ilgililere gerekli duyurunun zamanmda 
yapllmasml saglayacaklardu. 

1O-Gorev degi~ikligi veya mazereti sebebiyle faaliyete katIlamayacak personelin yerine 
Bakanllk birimleri ve valilikler gorevlendirilmesini istedikleri personeli, faaliyetin ba~lama 
tarihinden en az bir hafta once Insan Kaynaklan Genel Mudurltigtine bildireceklerdir. Insan 
Kaynaklan Genel Mtidtirltigtince onay almmadan ilgili ki~i/ki~iler gorev mahallinden 
aynlmayacaktlr. 

Il-MEBBIS veri tabamnda bilgileri olmayan ancak faaliyete katIlmasl gereken personelin 
kimlik ve gorev yeri bilgileri, ilgili birimce Insan Kaynaklan Genel Mtidtirliigtine 
bildirilecektir. 

12- Faaliyetlerde gorevlendirilecek egitim gorevlilerinin sec;imine ozen gosterilecektir. 

13-Bakanhglmlz merkez te~ki1atl birimlerinin, hizmetic;i egitim faaliyetleri ile ilgili her turlti 
i~ ve i~lemlerini Insan Kaynaklan Genel Mtidtirlugu kanahyla yapmalan esastlr. Bu sebeple, 
Bakanhglmlz merkez te~kilatI birimleri, hizmetic;i egitim planlan dl~mda faaliyet 
dtizenlenmesi ic;in dogrudan valiliklere talimat gondermeyip ihtiyac; duyduklan faaliyete 
ili~kin tekliflerini Insan Kaynaklan Genel Mudurltigune ileteceklerdir. Valilikler, Insan 
Kaynaklan Genel Mudurltigunce uygun gorulerek bildirilen faaliyetleri planlaYlp 
dtizen1eyeceklerdir. 

14-Hizmetic;i egitim faaliyeti sonunda, egitim gorevlilerinden almacak egitim materyali (ders 
notlan, CD, disket vb.), egitim yoneticisi tarafindan Insan Kaynaklarl Genel Mtidurlugune 
teslim edilecektir. 

15-Mazeretleri sebebiyle, c;agnldlklan hizmetic;i egitim faaliyetine katIlamayacak olanlann, 
mazeretlerine ili~kin dilekc;e ve belgeleri en klsa zamanda insan Kaynaklan Genel 
Mtidtirltigune gonderilecektir. Faaliyetlere mazeretsiz olarak katl1mayanlar hakkmda yasal 
i~lem yapllacaktu. 

http://mebbis.meb.gov.tr
http://mebbis.meb.gov.tr


16-Hizrnetiyi egitirn planmda yer alrnayan, ancak ilgili birirnlerce ayIirnaSl zaruri gorUien plan 
dl~l ek faaliyetlere ait teklifler, gerekli i~lernlerin zarnamnda yeti~tirilebilrnesi iyin faaliyetin 
b~layacagl tarihten en az 20 giin once tUm bilgi ve belgelerle tnsan Kaynaklan Genel 
MlidUrlUgiine gonderilecektir. 

17- Giderleri kendileri veya kururnlannca kar~11anrnak kaydlyla; 

a) Ozel ogretirn kururnlan, ozel ogrenci yurtlan ve benzer statlideki kururnlarda gorevli 
personel, kururn arnirleri ve ilgili birirn teklifleri ile, 

b) Diger karnu kururn ve kurulu~lannda gorev yapan persone1, kururn arnirlerince 
dogrudan insan Kaynaklan Genel MlidlirlUgiine teklifleri ile, 

c) Kuzey Klbns Tlirk Curnhuriyeti karnu kururn ve kurulu~larmda gorev yapan ogretrnen 
ve yoneticiler kendi kururnlannca seyilrni~ olrnak kaydlyla, 

d)Bakanhglrnlzca yurt dl~mda gorevlendirilen ogretrnenler, yaz tatillerinde veya 
kururnlarmca izinli saYllacaklarl donernlerde bu dururnlarml belgelendirrnek kaydlyla 
hizrnetiyi egitirn faaliyetlerine katllabilecektir. 

18-ilgili birirn tarafmdan sliresi iyerisinde tarnarnlanrnayan faaliyetlere ait teklifler insan 
Kaynaklarl Genel Mlidlirliigiince i~lerne ahnmayacak ve 0 faaliyetler iptal edilecektir. 

19-Hizrnetiyi egitirn faaliyetlerine yagnianlar, egitirn rnerkezine e~ ve yocuklarml 
getirrneyeceklerdir. 

20-Hizrnetiyi Egitirn Planl, insan Kaynaklarl Genel Mlidlirliiguniin internet adresinde 
yaymlanacaktlr. KatlhrncIlar hizrnetiyi egitirn He ilgili bilgilere ihtiyay duyrnalarl halinde 
a~agldaki telefon ve adreslerden ula~abilecek1erdir. 

ileti~im Bilgileri: 

insan Kaynaklarl Genel MUdUrlligU 

Ataturk Bulvan 06648 Bakanhklarl ANKARA Tel: 0312 4131569-4133810-4132822
4133811-1431861-Faks:0312 4180771 E-posta: ikg_egitirn@rneb.gov.tr- internet Adresi: 
http://ikgrn.rneb.gov.tr 

http://ikgrn.rneb.gov.tr


Genel MildOrlOgilne baglt okullarda goreyli olup 

ye Degerlend;nne Kursu 
6 Y1l1annd~ diize~!enen "Ol~me ve OegCrlendinne"IE~nk()Y Hizmetil'i Egitim Enst;tOsil 

202.2017 24.2.2017 200Ikurslanna kat,lmayan FlZlk, Kllnya,Matemalik ve. B,yolojl ve ASO Gmarclk! Y ALOVA I 
b~vuru yapanlar arasmdan seyllenler 

MOdorliigOne bagb okullarda goreyl; 

2 I 2017000063 1 Smlf Yonetimi Kursu IV&' ""'...... uvu ba~vuru yapanlar arasmdan se<;ilenler Gayeli Hizmcti<;i Egitim EllstitOsfi ve, 
ASO Gayeli ! RlzE 

272.2017 3.3.2017 120 

Genel MOdilrliigilne bagilokullarda gorey yapan 

2017000118 IEllitim Ko<;lugu Kursu 
I'v_v,v p""da kat'lmayan ogretmenlerden ba~vuruyapanlar Yeni Fo,," Hizmeti<;i EJlitim 

10.4.2017 14.4.2017 120----..,~- .. se<;ilenler EnstitOsO ve ASO Fo<;a! iZMiR 

Genel MOdorlilgone bagh pansiyonlu 

4 ! 2017000133 IBelletmen Egitimi KUJ'Sli 
6V'" JVYUH ve 2016 y,Imda dtlzenlenen "Belleunen Egitimi" ,_"v:",vJ '::'-"-:'Y:,-::"":'::', :-.."...y~U I 17.4.20[7 21.4.2017 5 200
kurslanna katJlmayan Ilgrennenlerden b~vuru yapanlar 
arasmdan se9i1enler 
Orta6ijretim Genel MildOrluj;'1ine bagh okullarda g 

2017000170 1::'''o:ouJu, Billmi Ogretim Programl Tanll,m 6grcunenlerden ba~vuru yapanlar arasmdan sc<;ilellier 
450 

jORTAOdRETiM GENEL 
MODORLOGD 

6 I 2017000221 IDiksivon ye Guzel Konuoma Kursu IUb'V~.H'''''''I''''''''''''LL "'<-<YO"'U U J""P"uu«o «I\-l-.JO~U"'Ull .., .....yu\w<, ...... ~ :"""."'""""Y' LoO.............u .... u ....." ... ~"'" rLU"-,, 

3.7.2017 7.7.2017 5 120 
ORT AOdRETiMGENEL YETi,sTiRME VE 

Yeni~ehir ! MERSiN MOOORLOCiO GELI:;>T1RME GENEL 
MODORLOOU 

Genel MUdUrlUijl1ne bagh okullarda gOrevli 
Zubeyde Harum Hizrneti~i E~tim 

7 I 2017000243 Icahsma ve Stres Y6netimi KuISU logretmenlerden ba~vuru yapanlar arasmdall se~ilenler 
Enstitiisii ve ASO At~ebir ! 10.7.2017 14.7.201 7 5 120 

ORTAOORE1'iM GENEL 

I 
iSTANBUL MUDORLOGO 

I~rtai)gretim Genel MtldUriOgune bagh ob1Jllarda gllrey yapan 

20 17000262 IBeden Dill ve ilcti~im Teknikleri Kursu 
Ive 2016 Yllmda katlImayan Ogretmenlerden b~vuru yapanlar Hizmetil'i Egitim Enstitilsil ve ASO 

17.7.2017 21.7.2017 5 120 
OR1AOORETiM GENEL\ YETiFiRME VE 

----.-~-- se~ilenlcr AKSARAY MODORLOdO GELI.sTiRME GENEL 



Hizmeti~i

I ~ 
Egitim insan 

Pansiyoiliu IEnstitiisii ve 

~~~~~a:~_a___ 
Mebbis 

ASO
03.04.2017 07.04.2017 5 300 

. ~iziye/Erzuru 
m 

Ydlarmda 
"Pansiyon 

Giiul Sit .. "".. , Cunda 
Liseleri ite 

M""",, 1Egitim Ispor Liseleri Tekmk 
2 Y(lnetimi Okul Mebbis 

Anadolu Lisesl 
10.04.2017 14.04.2017 5 144 

Scmineri Miidllrleri Ayvahk/Bahke 
sir 

ilfil~c Milli 
Egitim 
Mlldiirliiklerin 
de Giirevli 

Giivereinada 

Egitim 

I 
Mesleki ve 

\Biriminden I Teknik3 Yiinetimi Sorumlu Mebbis 
Anadolu Lisesi 

24.04.2017 28.04.2017 5 150 
Semineri ~~f'I,p.t"I'IPn 

Ku~adasl 

IAydm 

Pansiyon 
Y(llietimi 
Semilleri 

Ortaogretim 

Genel 


Miidiirliigii 


Orta(lgretim 

Genel 


Miidiirliigii 


Ortaiigretim 

Genel 


Miidiirlligll 


Kaynaklan 

Genel 


Miidiirillgii 


lnsan 

Kaynaklan 


Genel 

Miidiirliigli 


insan 

Kaynaklan 


Genel 

Mildiirliigii 




4 

Plsa 
Sonll~larmm 

Degerlcndirlm 
esi vePlsa 

Bilgilcndirme 
Semineri 

iI Milli Egitim 
MiidUrliilderin 
de Arge 
Biriminde 
Gllrevli 
Ogretmenlerd.e 
n Ba~vuru 
Yapanlar 
Arasmdan 
Se~ilenler 

Mebbis 

Hizmeti~i 

Egitim 
Enstitiisli ve 

ASO
Yeni~ehir/Mer 

sin 

15.05.2017 17.05.2017 3 120 
Ortaogretim 

Genel 
Mildiirlligii 

insan 
Kaynaldan 

Genel 
MUdiirliigli 

5 

Politika, 
Strateji vc 
Mevzuat 
Geli~tirme 

Semineri 

Ortaogretim 
Genel 
Mlidiirliigiine 
Bagh 
Okullarda 
Gorevli 
Miidiirlerinde 
n Ba~vuru 
Yapanlar 
Arasmdan 
Se~ilenler 

Mebbis 

Hizmeti~i 

Egitim 
Enstitlisil ve 

ASO-
AziziyelErzuru 

m 

03.07.2017 07.07.2017 5 300 
Ortallgretim 

Gene! 
Miidiirliigii 

insan 
Kaynaldan 

Gene! 
Miidiirliigii 

6 

Biit~e 

Uygulamalarl 
ve Mebbis 

Odenek Takip 
Modiilii 

Ortaiigretim 
Genel 
MiidUrliigiine 
Bagh 
Okullardaki 
Yiineticiler ile 
Harcama 
Yonetim 
Sisteminde 
Gorevlendirile 
n Personelden 

Mebbis 

Hizmeti~i 

Egitim 
Enstitiisii ve 

ASO
Aziziye/Erzuru 

31.07.2017 04.08.2017 5 300 
Ortallgretim 

Genel 
Miidiirliigii 

insan 
Kaynaldarl 

Genel 
MUdlirlUgii 

Semineri Ba~vllrll 

Yapanlar 
Arasmdan 
Se~ilenler 

m 



7 

OrtaQgretim 
Gene! 
Mlldllrliigllne 
Bagh 
Pansiyonlu 
Okullarda 
Gorev Yapan 
2015 ve 2016 
Ylllannda 

E-Pansiyon Dllzenlenen 

Uygulamalan "Pansiyon 

ve Pansiyon Yonetimi" 

Blit~e j~lemleri Seminerlerine 

Semineri Katlimayan 
Yoneticilerden 
Ba$vuru 
Yapanlar 
Arasmdan 
Se~ilenler 

Mebbis 

Hizmeti~i 

Egitim 
Enstitiisii ve 

ASO-
AziziyelErzuru 

m 

11.09.2017 15.09.2017 5 300 
Ortallgretim 


Genel 

MUdlirliigii 


insan 
Kaynaklan 

Genel 
Miidiir.liigii 


