
T.C. 

MUS V ALiLiGi 


il Milll Egitim Miidiir1iigu 


Sayl : 32026198-774.01.01-E.13046151 06.09.2017 
Konu : Mesleki <;ah~malar ve Yenilenen Ogretim 

Programlan Tamtl1ll Seminerleri 

........................................KAYMAKAMLIGINA 
i1ge Milli Egitim Miidiirliigii 

.................. iLKiORTAOKUL MODORLUGUNE 


ilgi: Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Y eti~tirme ve Ge1i~tirme Gene1 Miidiirliigu'niin 
24.08.2017 tarihli ve 12800574 saYlh yazlSl. 

ilgi saYlh yazl dogruitusunda; EyIiiI 2017 doneminde ogretmenlerimizin Okul Oncesi ve 
ilkogretim KUfUl11Ian Yonetmeliginin 38'inci ve Ortaogretim Kurumian Yonetmeliginin 8Tinci 
maddesi geregince 05-15 EyIiil 2017 tarihleri arasmda yapacakIan mesleki yall~malara dair EyIiil 
2017 Donemi Mesieki <;al~ma PrograIDl ekte gonderi1mi~tir. 

Belirtilen mesleki yal1~ma programma ek olarak miidiirliigiimiizce hazlrlanan ekli program 
yeryevesinde "Yenilenen Ogretim Programlarmm tamtl1ll Seminerleri" de yapdacaktrr. 06-15 EyIiiI 
2017 tarihlerinde 09-17:00 saatleri arasmda ogretmenler kendileri iyin planlanan giinlerde 
biIgiIendirme toplantdanna eksiksiz katllacak. Geri kalan giinierde ekli program yeryevesinde mesleki 
yaI~ma faaliyetlerini yiiriiteceklerdir. 

Belirtilen giinde bilgilendirme toplantlsma katlIl1ll yapmayan ogretmenierin isimleri 
Miidiirliigumiiz Temel Egitim ~ubesine Bildirilecek. Merkez ilyede yapllacak olan toplantlya mutlaka 
katthm yapmalan saglanacaktIr. 

Merkez il~ ve mm il~elerimizde siiz konusu bilgilendirme toplantdanna katdIm 
yap mayan ogretmenlerin isimleri katdmama gerek~eleriyle birlikte ekteki forma doldurularak 
en ge~ 14/09/2017 mesai bitimine kadar bakanbga bildirilmek iizere temelegitim49@meb.gov.tr 
e-posta adresine gonderilecektir. 

Ogretmenlerimize Eyliil 2017 donemi Mesleki <;ah~malannm ekli program dogrultusunda 
uygulanmasl, Yenilenen Ogretim ProgramJarmm Tarntlml Serninerlerinin illilye rnilli egitim 
miidiirliiklerince planlanacak program yeryevesinde diizenlenmesi hususunda; 

Geregini rica ederim. 

MetinAKSU 
Vali a. 

Milli Egitim Miidiir V. 
EKLER: 
l-ilgi Yazl ve ekleri 
2-Eyliil Seminer Dosyasl 

3-0nay 
DAGITIM : Tiim ilye Kaymakamhklarma 

ilkokul ve Ortaokul MUd. 

Bu evrak gu.venli elektronik imza He imzalanml§tJr. https;!levraksorgu.meb.gov.tradresinden Oeaf-947e-3S14-aaS2-2eaf kodu He teyit edilebilir. 



T.e. 

MU~ vALiLiGi 


it Milli Egi.tim MudiirlUgu 


SaYl : 32026198-20-E.12219489 14/0812017 
Konu : Guncellenen Ogretim Programian 

Tamtlm <;ah9malan 

V ALiLiK MAKAMINA 

ilgi : 1110512017 tarih ve 6766633 saYlh onay. 

Bakanhglmlz Temel Egitim Genel Mudiirlugunfin ekli yazllan dogrultusunda 
gUncellenen programlann tanltlmma yonelik ilgi saYlh onay ile isimleri bildirilen 
koordinatOrler tarafindan i1 genelindeki butUn ogretmenlerimize yonelik bilgilendirme 
toplantllan yaptlacaktrr. 

Ancak planlanan bu egitimlerin geryekle9tirilebilmesi iyin ilimizden isimleri 
bildirilen koordinator ogretmenlerden egitici egitimlerine mazeretleri sebebiyle 
katllamayanlar, 03-26 MaYls 2017 tarihlerinde egitici egitimine katIlm19 olan koordinatOr 
ogretmenler tarafmdan Eyliil 2017 mesleki ~ab~ma doneminde egitim alacaklar, gerekli 
olan hazrrhklarml ve planlamalanm yapacaklardlr. 

Aynca Mudiirlugiirn.iizce uygun gori.i1en bran~larda, gerekli gorUlen sayIda 
koordinatOr ogretmen sayIsmm artt1T11ml~ olup egitici egitimine katllrm~ olan koordinator 
ogretmenler tarafmdan Eyliil 2017 mesleki ~ah~ma doneminde egitim alacaklar, gerekli 
olan hazrrhklanm ve planlamalanm yapacaklardrr. 

Yem koordinator olarak belirlenen ogretmenlerimize i1i~kin bilgiler Ek-1' deki 
formata; yeni koordinatOr ogretmenlere ve mazeretleri nedemyle egitici egitimlerine 
kattlamayan ogretmenlere yonelik yapIlacak . egitimlere yonelik yapllacak olan egitimlerin 
yerleri, tarihleri, igerikleri Ek-2'deki formata i~lenerek ekte sunulmu~tur. 

llgi saYlh onay ile isimleri bildirilen ogretmenlerimiz He ekte sunulan Ek-l formunda 
ismi belirtilen tum ogretmenlerimizin Ek-2 de belirtilen planlama dogrultusunda gorevli izinli 
saytlmalan miidurlugumiizce uygun gorUlmektedir. 

Makamlanmzca da uygun gorUlmesi halinde olurlarrnlza arz ederim. 

MetinAKSU 
Milli Egitim Mudiir V. 

OLUR 
14/0812017 

Abdulkadir OKAY 

VaH a. 


Vali Yarrnmclsl 


Bu evrak gOvenli e1ektronik jmza ile imzalanml~lIr. https:f!evraksorgu.meb.gov.tradresinden 390l-e73a-3afO-agec-f3da kodu ile teyit edilebilir. 
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