
T.e. 
MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim MudurlUgu 


SaYl : 94414164-30.03-E.17383733 23.10.2017 
Konu ve Oi9 Saghgl Egitimi 

.............................KAYMAKAMLIGI 

ilye'Milli Egitim Mudiirlugu 

................................................... MUOURLUGU 


Bakanhglmlz ile Colgate Palmolive Temizlik Uriinleri Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi ve Tuvana Okuma istekli Cocuk Egitim Vakfl arasmda AgIZ ve Di9 Saghgl Bilincinin 
Geli9tirilmesi i9 Birligi Protokolu ile 3. slmf ogrencilerine aglz ve di9 saghgl bilincinin 
geli9tirilmesine yonelik egitim verilmesi amaclyla 04.02.2013 tarihinde imzalanarak 
yliriirluge girmi9tir. Protokol kapsammda ilimizde ilkokul 3. Slmfta okuyan ogrencilerin 
smif ogretmenlerine yonelik il Formator ogretmeni Emine METE tarafmdan 27 Ekim 2017 
tarihinde saat 10.00 da ilimiz iMKB Anadolu Lisesi konferans salonunda ilyelerden 
gelecek a~aglda isimleri belirtilen ilye formator ogretmenlerine ve merkeze bagh 
koylerimizdeki ilkokul 3. simf ogretmenlerine, 02 Kaslm 2017 tarihinde saat 10.00'da 
iMKB Anadolu Lisesi Konferans salonunda merkezdeki turn ilkokul 3.s1mf 
ogretmenlerine yoneHk aglz ve di~ saghgi bilincinini geli9tirlmesi ile ilgili egitim 
verilecektir. 

AglZ ve Di~ Saghgl bilincinin geli§tirilmesi egitimine ilyelerden katIlacak olan ilye 
fomlator ogretmenlerinin belirtilen tarihte gorevli-izinli sayl1malan, yoHuk ve yevmiyelerinin 
mali yIlI harcama kaleminden odenrnesi merkezdeki ogretmenlerin ise belirtilen tarihte 
gorevli izinli saYllmalan ile ilgili Valilik makammm 20.10.2017 tarih ve 173170666 saYlh 
onaYl ekte gonderilmi9tir. 

Soz konusu Aglz ve Oi~ Saghgl Egitimine okulunuz ilkokul 3. smlf ogretmenlerinin 
katillmm saglanmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Metin iLCi 

Vali a. 


Milli Egitim MudUrii 


Ek: 

Valilik Makam OnaYI (1 Adet) 


Dagltlill: 

ilye Kaymakambklan ilye M.E.Md.ne 


Merkez Turn ilkokul Md.ne 


Bu evrak gilvenli elektronik imza He imzalanml~hr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden 2a 23-71d4-3c2c-a4bc-3ab1 koduile teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden
http:M.E.Md.ne


T.C. 

MU~ VALiLiGi 


il Mill]' Egitim Mtidiirltigti 


SaYI : 94414 I 64-20-E. 17317066 20110/2017 
Konu: Aglz ve Di~ Saghgl Egitimi 

VALiLiK MAKAMINA 

Bakanhglmlz ile Colgate Palmolive Temizlik Urtinleri Sanayi ve Ticaret Anonim 
~irketi ve TUvana Okuma istekli <;ocuk Egitim Vakfl arasmda Aglz ve Di~ SaglIgl Bilincinin 
Geli~tirilmesi i~ Birligi Protokolti ile 3. slmf ogrencilerine aglz ve di~ saghgl bilincinin 
geli~tirilmesine yonelik egitim verilmesi amaClyla 04.02.2013 tarihinde imzalanarak 
yilriirltige girmi~tir. Soz konusu protokol kapsammda ilimizde yapilacak faaliyetler il milli 
egitim mtidtir yardlmcisI/~ube mtidtirU koordinasyonunda ve protokolde tammianan formatar 
ogretmenler tarafmdan yapllmaktadu. 

Protokol kapsammda ilimizde ilkokul 3. Slmfta okuyan ogrencilerin simf 
ogretmenlerine yonelik Agiz ve Di~ Saglhgl Bilincininin geli~tirilmesi amaclyia 
bakanhgImlz tarafmdan gorevlendirilen il formatar ogretmeninimiz ilimiz Alparslan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Saghk Grubu ogretmeni Emine METE tarafmdan merkez 
merkez bagb tUm ilkokul 3. Smlf ogretmenleri ve ilye1erden goreviendirilen formatar 
ogretmenlerimize yonelik egitim verilecegi Bakanhglmlz Mesleki ve Teknik Egitimi Genel 
Mtidtirltiguntin 13.1 0.20 17 tarih ve 16641916 sayIll yazlsl ile bildirilmektedir. 

S5z konusu egitim il Milli Egitim Mtidtir Yardlluclsl Metin AKSU 
Koordinasyonunda il Formatar ogretmeni Emine METE tarafmdan 27 Ekim 2017 
tarihinde saat 10,00 da ilimiz iMKB Anadolu Lisesi konferans salonunda ilyelerden 
gelecek a~agida isimleri belirtilen ilye formatar ogretmenlerine ve merkeze bagh 
koylerimizdeki ilkokul 3. slmf ogretmenlerine, 02 Kaslm 2017 tarihinde saat 10.00'da 
iMKB Anadolu Lisesi Konferans salonunda merkezdeld tUm ilkokul J.slmf 
ogretmenlerine yonelik aglz ve di~ saghgl 'bilincinini geli~tirlmesi ile ilgili egitim 
verilecektir. 

Aglz ve Di~ Saghgl bilincinin geli~tirilmesi egitimine ilyelerden katilacak olan ilye 
formatar ogretmenlerinin belirtilen tarihte gorevIi-izinli sayIlmaIan, yolluk ve yevmiyelerinin 
mali Ylll harcama kaleminden odenmesi merkezdeki ogretmenierin ise belirtilen tarihte 
gorevli izinli saYllmalan mtidtirlUgtimtizce uygun gorUlmektedir. Makamlanmzca da uygun 
gorOldtigti takdirde; 

Olurlanmza arz ederim. 
Metin iLCi 

Milli Egitim Miidtirli 

OLUR 
20/10/2017 

Alper <;iFCi 

VaH a. 


Vali Yardlmcisl 


Bu evrak giivcnli elektronik irnza ile irnzalall111J~tlr. https:l/evraksorgll.rneb.gov.tr adresinden kodu i[e teyit edilebilir. 

https:l/evraksorgll.rneb.gov.tr

