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MUS VALiLiGi 


il Mill1 Egitim Miidiirliigii 


SaYl: 67496438-880-E.8837123 04.05.2018 
Konu : 24 KaslID Ogretmenler Giinii Genelgesi 

..................KAYMAK,AMLIOINA 

I1ye Milli Egitiml Miidiirliigii 


......................... OKULU MWORLUGUNE 


Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Yeti§tirme ve Geli§tirme Genel Miidiirliigiiniin 
19.04.2018 tarihll ve 7950490 sayIll "Ogretmenler Giinii Genelgesi" ekte sunulmu§tur. 

U Ekli genelgenin okulunuzogretmenlerine irnzakaf§lhgl teblig edilerek 24 kaslm 2018 
Ogretmenler Gununiin, Ogretmenler arasmdaki mesleki dayam§mayI ileti§imi sevgiyi sayglyl 
ve mesleki alglYl gUylendirerek ogretmenlik mesleginin kamuoyuna daha iyi tanltdmaslm 
saglayacak §ekilde hazlrlanan programlarla kutlanmasl ve kutlamalar srrasmda her hangi bir 
aksakhga meydan verihnemesi, aynca il ve ilye temsilcisi ogretmenlerin seyim esas ve 
usullerine gore ogretmenler arasmda mesleki yah§malanyla one ylkan, ba§an oykiileri 
bulunan ve Farkmdahk olu§turan ogretmenleri seyerek ilgi genelgede belirtilen ek forumlar 
doldurulank genelge de belirtilen tarihinden once il Milli Egitim miidiirliigiine gonderilmesi 
hususunda: 

Geregini onemle rica ederim. 

Mehmet DZeELiK 
Vali a. 

Milli Egitim Miidurii 

EKi 

Ogretmenler Giinii Genelgesi 


DAGIT1M: 

Tiim ilye Milli Egitim Mud. 

Merkez Okul Mud. 


Adres: Bilgi i~in: 
Elektronik Ag: Tel: 
e-posta: Fales: 

Bu ev-cak gilvenli elektronik imza He imzalamnl§llr. bttps:lle~ksorgu.meb.gov.tr adresinden 2c49-cefa-3756-a032-1f75 kodu lie teyitedilebiJir. 
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T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen Yeti1?tirme Ve Geli1?tinne Genel Mtidtirltigti 


Sayl : 30408313-10.06.01-E.7950490 19.04.2018 

Konu : Ogretmenler Gilnti Genelgesi 

GENELGE 

2018/9 

iIgi: 26.11.1992 tarihli ve 21417 saYlh Resml Gazete'de yaylmlanan "Ogretmenler GUnti 
Kutlama Yonetmeligi". 1 ;

'...J 

BakanhgllTIlZ koordinesinde yaprlacak Ogretmenler Gilnil kutlama ve etldnlikleri; 
ogretmenlerin ve ogretl11enlik mesleginin toplumdaki alglsmm yiikseltilmesine katkl 
saglayacak, moral ve motivasyonlanl1l arttlracak, birlik ve beraberligini peki~tirecek 

programlarla, yurt ic;:inde ve dl~ temsilciliklerimizde kutlanacaktlr. 
Ogretmenler Gtinil kutlal11a ve etkinlikleri Ogretmenler Gilntinun yer aldlgl 

haftaYl kapsa.ya.cak etkinlik programian iIe gerc;:eklegtirilecektir. Kutlama programlanmn, 
ogretmenlerin "Bu Benim Gunilm" diyerek gontilden sahiplenecegi ve gontillii katIlacagl 
etkinlikler olmasma ozen gosterilecektir. 

Btl kapsamda; 
l-Ogretmenler Gfulti Wren ve etkinlik program!anmn hazrrlanmasl ve uygulanmasl ic;:in 

illilye milli egitim mUdurluleleri, oleu! mtidtirlUkleri ve d19 temsilciliklerimizde kutlama 
leurullan olu~turulacaktlr. 

2- Kutlama kurullan, Ogretmenler GtinU kutlal11a ve etkinliklerinde ilgi yonetmelik 
htiktimlerinde belirtilen gorevleri yerine getireceklerdir. 

3- 11/i1ge mill]' egitil11 mtidtirltikleri, oleul mtidfultikleri ve dl9 temsilcilikleril11izce,u 
Ogretmenler Gtinti kutlama programlanmn hazlrlanmasl ve uygulamnasmda; ogretmenlerin, 
6grencilerin, okul yonetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkm, kamu ve oze] 
kurumlann, sivil toplum kurulu~lannm ve basm-yaym kurulu~lannm etldn katIllml 
saglanacaktlf . 

4- illilye mUll egitim mudfultikleri, okul mtidfulukleri ve d19 temsilciliklerimiz 
hazlrlayacaklan programlarda imkan ve c;:evre ~artlanm dikkate alarak; egitici, bilgilendirici 
ve co~kulu etkinlik programlanmn haZlrlanl11asma ozen gostereceklerdir. Programlara mtilki 
idare erkam, emekli ogretmenler, mezun ogrenciler ve yevre sakinleri de davet edilecektir. 

5- Ogretmenler Gtinti kutIamalanm okullarnmz oncelikle kendi btinyelerinde 
geryekle$tirecektir. Birbirine yakm konumda olan okullkurumlar yapacaklan etkinlikleri 
birlikte hazldayacalelan programlarla da kutlayabileceklerdir. 

6< OgretmenlerGtiillf kUt1ama1anilda~ilgiY6nefriidlgin-14, 2r ve 22'hcr~m~(1q~Ie;l:ine; 
(g6re; adayhgi kald!1'!lan .. ogretlJJ~nlerin "YemIn~7C et~~I~J:r v~ yi[~iYilJcie- -emekIf ~()laIl/ 
lo~~etrrLt;nlc;:r~~"Hi~~1~LS~LefJ3.elgesj" verilmesi sagHu1a<:(l~t!r.,) -. ~- -

Adres: Milli Mi1d~laCad, 6i4 EkBina KlzdayiANKARA Bilgi iqin: Envcr YURTDi\~ (Subc MiJdUrti) 

Elcktrollik Ag: htt[l,:i!oygm,mcb.goV.lr Tel: 0 (312) 413 2599 

c-posla: oygm(~!jJ.l)J:~h.goy ,tr Bclgcge<;cr: 0 (312) 425 30 94 

Bu evrak giivenli clcktronik imza He imzalulllU!~tlr. https:!levrala;orgu.mcb.gov.tr adresinden kodu ile teyit edilebilir. 

https:!levrala;orgu.mcb.gov.tr
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7- Okul/kurumlarca, meslekte ba§ianh olmu~ emekli ogretmenler ile okullanndan 
mczun ba~anl1 ve ornek ogrenciler, Ogretl11enler Gunu kutlama ve etkinliklerine davet 
edilerek a11llan11l payla$malan saglanacaktlr. 

8- $ehit olan, ebediyete intikal eden 6gretmenlerimiz kabirleri ba~1l1da a11llacak; ~ehit 
ogretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli ogretmenler ziyaret edilecek ve/veya 
oncelikle emekli olduklan okullardaki programlara davet edilmeleri sagianacaktlr. 

9- illilr;;e milli egitim mudurlukleri, okul mudurlillderi ve dl$ temsilciliklerimizin web 
sitelerinde ogretmen bilgilendinne sayfalan olut?turularak, bu sayfalarda ogretmenlerin 
mesieki dayam$malanm gur;;lendirecek bilgi payIa$lmlanna, ogretmenlerin sosyal, killttirel, 
bilimsel ve sanatsal faaIiyetleri ile hastahk, Olum, evlilik, kan ihtiyacl gibi r;;e$itli duyurulara 
yer verilecektir. 

nJ.:iIli1ge-mitliegitilTImuaiffltikleH~ --okuJlnuaurlii1dei:r-y~e-(:li$JemiiI9i1il{[eilmEde,i 
olu~turulan -lultlama kurullarmca;ogret~nerr, -ognmCi- ve- velileraraslt1da-ogfetn1enHk nleslegi 

'jleilgilibeJirlenec.ek J5-()I!ularda; am,resim,~ii~:,kompozisyon, ktsa fih:nvb.yan$malar 
duzenlexwrel< del'eceye -gil'eiCogl:etmen, ogrenci ve velilere Ogrefmenler9:i1:niletkinlikIeii 
,$lr<lslnda oa~lIerinin verilfllesi~dereceye girenesederin.sel:gjlel1111esl1izl enmesi-sag;1~nElQaktlr._/ 

ll-Kutlama kurullan; Gen91ik Hizmetleri ve Spor iCMiiditrlukleri, Belediye 
Ba$kanhklan ve Sivil Toplum Kurulu$lanyla i$birligi yaparalc ogretmenlerden olu~an 
tahmlarla futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, l11asa tenisi vb. musabakalar 
diizenleyecek ve dereceye giren katllnncllan Ogretmenler GiinU kutlama etkinlikleri slras1l1da 
odiill en direcektir. 

12~Mesleki ba~anlanyla one 91kan ogretmenierin ba$an oykiilerini kapsayan kIsa film 
ve gorseller hazlrlanarak kamuoyuyla payla$llacaktlr. 

13~Kutlama kurullannca, universiteler ve sivil toplum kurulu$lanyla i$birligi yapllarak, 
Ogretmenler GLlnUnu kapsayan haftada ve yll iyerisinde; "Egitim-Ogretim", "Ogretmenlik 
Meslegi", "Ogrenci G6zuyle Ogretmenlik Meslegi" vb. konularla ile ilgili panel, sempozyum, 
ar;;lk oturum, konferans vb. faaliyetler duzenlenecektir. 

14~Ogretmenler Gununit kapsayan haftada ve yll ir;;erisinde kamulozel kurum ve 
kUfLllu$larla i~birligi yapllarak ogretmen ve ogrencilere yonelik indirim kampanyalann1l1 
duzenlenmesine 6zen gosterilecektir. 

15~il ve ilyelerimizde kamu kurum ve kurulu$lanyla i$birligi yapllarak, Ogretmenler 
GunUni.l kapsayan haftada "2018 Ylh Ogretmenler Hatlfa Onl1am" olu$turulacak ya da val' 
olan Hatlra Ormanlan geli$tirilecektir. 

16-Bakanhg1l11lz koordinasyonunda Ankara'da duzenlenecek Ogretmenler Gunu 
kutlama ve etkinliklerine iI, ilye ve dl$ temsilcilikleril11izden katIlacak ba$anh ogretmenlerin 
seyiminde Ek~l, Ek-2, Ek-3 ve Ek- 4'te ar;;lklanan esas ve usullere uyulacaktIr. 

24 Kasun 2018 Ogretmenler GUnuniln, ogretmenler arasmdaki mesleki 
dayam$maYl, ileti$imi, sevgiyi, sayglYl ve mesleki alglyl gur;;lendirerek, agretlnenlik 
mesleginin kamuoyuna daha iyi tamtlImaS1l11 saglayacak $d:ilde hazlrlanan programlarla 
kutlanmasl ve kutlamalar slrasmda herhangi bil' aksakhga meydan verilmemesi hususunda, 

Gel'egini anemle rica ederim. 

ismet YILMAZ 
Bakan 

Adres: IYliili MUdat" Cud. 6/4 Ek Billa KlZllay/ ANKARA 
Elcklronik Ag: https:!/oygm.meb.gnv.tr 
e-post(l: oygll1(jtmeb,gov.tr 

Bli evrak gUvcoli eJcktmnik imza ile imznifmLl115ftlr.11ttps:JJevraksorgu.l1!eh.gov,tr n[\resind::n 

BiIgi iyin: Enver YURTDAS (~tlbe MUdilrU) 

Tel: 0 (312) 4 13 2599 

Belgegcyer: 0 (312) 4253094 

kod" ile leyi! edilebilir, 

http:oygll1(jtmeb,gov.tr
http:https:!/oygm.meb.gnv.tr
http:jleilgilibeJirlenec.ek
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Ek: 

1- ilye/il temsilcisi ogretmenlerin seyirn esas ve usulleri (2 sayfa) 

2- ilye/il temsilcisi ogretrnen seyirni ba:;;VUIu ve degerlendinne forrnu (1 sayfa) 


3- ilyeliI ternsilcisi ogretrnen seyimi degerlendinne klstaslan (2 sayfa) 

4- Okullkurum mildilrlilklerinin ba:;;vuruda bulunan ogretmenlere yonelik degerlendiD11e 


fOD11U (1 sayfa) 

DagltllU: 


Geregi: Bilgi: 


BPlam APlam 


u 

u 

Adres: Milli Mii<:lafaCad. 6/4 Ek Bina K1Zlh<y/A:N1CARA Bilgi i<rin: Enver YURTDA!) ($ube Miidurii) 

Elektmnik Ag: hitps:!!oygm.meb.gov.tr Tel: 0 (312)413 2599 
e-posta: oY~~1111:!?rneb,g{)v.tr l3e1gegcyer: () (312) 425 3D 94 

kodu jle teyi! edilebilir.Bu evrak glivenli eleklronil( imza He imzalallm"ur. htlp;;:Ilevraksorgu.mcb.gov.tr adrc,incien 



f, 	 EK-I 

iL<;E VE iL TEMSiLCisi GGRETMENLERiN SE<;iM ESAS VE USULLERi 

A)l1/ilye temsilcisi ogretmenlerin seyiminde a§agldaki hususlara oncelikle dikkat edilecektir; 
1. 	Milll Egitim Bakanhgma bagh okul/kurumlarda bilfiil ogretmen olarak gorev yaplyor olmak, 
2. 	Ogretmenlik mesleginde adayhk dahil en az Uy (3) yIlhk hizmeti bulunmak, 
3. Son be§ (5) Yll iyerisinde "Ayhktan Kesme" veya daha aglr bir ceza almaml§ olmak, 
4. 	 Son be§ (5) Yll iyinde BakanlIkya 24 Kaslm Ogretmenler Gunu mUnasebetiyle dtizenlenen 

faaliyetlere il temsilcisi ogretmen olarak katllmaml§ olmak. 

B) OkuIlkurum miidiirliiklcri, Ogretmenler Gunu Kutlama Yonetmeliginde belirtilen gorevlere 
ilaveten il ve ilye temsilcisi ogretmenlerin seyiminde ~aglda belirtilen i§ ve it;;lemleri 
geryekl e§tirecektir; 

1. 	 Okullkurum mudurlUkleri, okullkurumlarmda gorev yap an ogretmenlere, ogretmenlerin 
seyimine ili§ldn esas ve usulleri imza sirklisli ile duyuracaktu. 

2. 	 "Degerlendirme Formu Ek:2" nin birinci bOllirnlinde yer alan ld~isel bilgilerinin ba~vuru 
sahibi ogretrnen tarafmdan doldurulmasml sagiayacaktir. 

3. 	 Ek-2 formun ikinci bolilinlinde yer alan degerlendirme konulanm Ek-3 degerlendirme 
klstasianm dikkate alarak, klstaslarla ilgili gorli~ ve onerilerini Ek-4 forma yazlp onaylayarak 
21 Eyliil 2018 Cuma gtinLi mesai bitimine kadar ogretmenin b~vurusunda sundugu bilgi, u beIge, doktiman ve yak1l1 zamanda yekilmi$ jpg formatmda taramTI1~ 600 dpi yliksek 
yoziintirWkW fotograf1111 ilye milli egitim mtidtirltilderine gondereceklerdir. 

C) il!;e milli egitim miidiirIiiklcri, Ogretmenler Gtinu Kutlama Yonetmeliginde belirtilen gorevlerin 
yam sua ilye temsilcisi ogretmenlerin seyiminde a~agldaki i§ ve i§lemleri geryekIe$tirecektir. 

1. 	 nye milli egitim mtidlirltikleri, ilyede yer alan her derece ve tUrdeki okul/kurumlarda gorev 
yapan ogretmenIere Ogretmenier Giillti kutlamalarl iyin ilye temsilcisi ogretmenlerin seyimine 
ili$kin esas ve usulleri en etkin $ekilde duyuracaklardu. 

2.il¢elnilliegftiln 	mualtrlukleii, ilgilT~ubemudUtUhUfi b1l$kanHginda; TerD(;l ~Egjtim, 
rOrtaogretim, Din ~Og-tetinii, Mesleki ve Teknik Egitim kurumlarl mtidlirl~ril1gem olu$ar:tbt:§ ) 

.ki~ilik "ike Degerlendirme Komisyonu:'oJu.;;tm:acaklardJr. ? 

3.t 	ilyeDegerIendirme Koiiiisyonu ba~vurudcC bulUrian o~retriieri.1ere ait E~k:,2 Bct$VUTU v.e 
~ 	 Degerleildirme Formunun birincibollimlindeki ki$iscl bilgilerin tam ve dogru yazlldlglm, 

okullkurum mtidiirlliklerince dtizenlemnes! gereken Ek -4 fonnun eksiksiz dolduruldugunu 
kontrol ederek, ogretmenin degerlendirilmesine esas te~kil eden okul/kurum mudlirluklerince 
gonderilen bUgi, beIge ve doklimanlar dogrultusunda Ek-2 formun ikinci bolilinUnli, Ek-3 

u 	 formda yer alan klstaslara gore eksiksiz ~ekilde degerlendirip doIdurarak mesieki 
yah:;;mal:arlyla one ylkan ve bat;;an oykUleri bulunan en ytil(sek puanl aIan'Uf(3)~ogretmeni ilye 
temsilcisi olarak belirleyecelderdir. .. ···.r 

4. 	 ilye milll egitim mlidurllikleri ilye temsilcisi olarak belirledikleri ii~ (3) ogretmene ait 
"Ba$vuru ve Degerlendinne Formlanru" ve degerlendirmede esas a1111an bilgi, beIge ve 
doklimamn onayh birer ornegini ve CD kaydlm Zg-Eylur20T8 CUiha giinu mesai bitimine 
kadar il mill! egitim mudtirluklerine gondereceiderdir:-~~ . • 

5. 	 ilye milli egitim mudurlukleri, ilye genelinde mesIeki 9ah~malarlyla one ylkan ve ba~an 
oykUleri bulunan ilye temsilcisi ogretmenlerin yah:;;maIarlm, Ogretmenler Glinli kutiama ve 
etkinlikleri ile Yll iyinde geryekle$tirilen benzeri etkinlikler sIras111da, yerel ve ulusal medya ile 
i§birligi yaparak kan1Uoyuna tamtacak ve bu ogretmenleri odlillendireceklerdir. 

D) il milll egitim miidtirliikleri, Ogretmenler Gtinti Kutlama Yonetmeliginde belirtilen gorevlerin 
yam Slra il temsilcisi ogretmenlerin seyiminde ~agldaki i~ ve i~lemleri geryekle$tireceklerdir; 

1. 	 tl millY egitim mlidlirltikleri, BakanhguTI1z talimatlan dogrultusunda, il genelinde yer alan her 
derece ve turdeki okullkurumlarda gorev yapan ogretmenlere, 24 Kaslm Ogretmenler Gunli 
kutlamalarma katllmal( iyin b~vuruda bulunacal( ilye ve il temsilcisi ogretmenlerin seyimine 
i1i$kin esas ve usulleri en etkin §ekilde duyuracaklardlf. 

2. 	 11 mill! egitim mudlirllikleri; ilgili mildlir yardnnclsl/:;;ube mtidlirlinun ba$kanhg111da: Temel 
Egitim, Ortaogretim, Din Ogretimi, Mes1eki ve Teknik Egitim kurumlan mlidlirlerinden 
olu§an;b~l'5nd§ilik "iI Degerlendirme Komisyonu" olu~turacaldardlf. 



v 

p~ 3. 	 il Degerlendil111e Komisyonlan; merkez ilyelerin bulunmadlgl il merkezlerindeki 
okul/imrumlardan mtiraeaat eden o gretmenler ile merkez ve diger ilye milli egitim 
mtidtirltiklerinee se9iIip, belgeleri il milli egitim mtidtirltigtine gonderilen ogretmenier i9in 
"Ek-2 Formun birinci boltimdeki" ki~isel bilgilerin tam ve dogru yazlldlgllli kontrol ederek, 
ilye degerlendirme komisyonIarlllca gonderilen bilgi, beIge ve doktiman dogrultusunda Ek-2 
formun ikinci boitimtinti Ek-3 te yer alan klstaslara gore eksiksiz ~ekilde degerlendirerek 
ogretmenler arasllldan puanlama SlraSllla gore il genelinde mesieki ba~anlanndan dolaYl 
farkllldahk olu~turan ve bu ba~al'Ilan kamuoyurIa yanslml~, takdir edilmi~, ba~an oyktileri 
bulunan ogretmenlere ,ait~galam~--HstesinhJlu§ttrfaca.l<Ji:tJ1l!rJ 

4. 	 11 Degerlendirme Kon1isyonlan;~lrgenelinde -mesleki ba§anlanndan dolaYl farkllldahk 
olu§turan ve bu ba§al'llan kanlUoyuna yanslml§, takdir edilmi~, ba§an oyktileri dogrultusunda 
olu~turulan ogretmenlere ait slralama listesinden en ytiksek puam alan 1 (bir) ogretmeni i1 
temsilcisi alarak belirleyeceklerdir. 

5. 	 11 milll egitim mtidtirltiklerince Bakanhglllliz koordinesinde Ankara'da yapllaeak Wren ve 
etkinliklerde illerini temsilen segilen ogretl1lenin mesleki yah~l1lalanm ve ba§arl oyktilerini 
anlatan MPEG, MP4 veya AVI forl1latlannda 10 dakikahk klsa film ve 9ah~maIarlll 

yanSltlldlgl 50x70 em ebatIannda 1 (bir) adet fotoblok hazlrlanacaktlr. Klsafilm, mc;;.sleki 
ba~an oyktistinUn ge9tigi ortamda gekileeek ve CD ortamlllda [12: Eltim20lSCuma?gtinti 
mesai bitimine kadar Bakanhglmlz Ogretmen Y eti~tirme ve Geli§titme Genel MUdtirltigtine 
gonderilecektir. Klsa filmin tUm telif ve yaylm hakkl ile ilgili i§ ve i§lemler i1 milli egitim 
mtidtirllilderinee allllaeak ve bu konudaki tUm yasal sorumluluk il milli egitim 

u 	 mUdilrltiklerinde olaeaktlr. HaZlrlanan klsa filmin ttim telif ve yaylm haklu il milli egitim 

mlidtirltiklerinde ve Milli Egitim Bakanhgmda olaeak ~ekilde gerekli tedbirler allllacaktir. 


6. 	 11 mim egitim mtidtirltikleri; "Ek-2 Ba§vuru ve Degerlendirme Fonnuna gore yapllan 
degerlendirmede il genelinde en ytiksek puam alan il temsileisi olarak se9ilen ogretmene ait 
Ba~vuru ve Degerlendirme Formu He degerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri DYS ortallllnda, 
seyilen ogretmenin ba~an oyktistinti kapsayan klsa filmi ise USB bellek veya CD He 12 Ekim 
2018 Cuma gtinti mesai bitimine kadar BakanlIglmlz Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme 
Genel MtidtirltigUne gondereceklerdir. Ba~vuru ve Degerlendirme fonnlannda ogretmenin 
yakm zamanda gekilmi~ ve jpg formatmda taranml~ 600 dpi ytiksek yoztintirltiklti fotografl yer 
alacaktIr. Ayrlca-seyiIeno-gretmeni1Tijzge9ml~illeogye1men-persOfielkinlli1{kartiiiiil oi1-ve ..~.. 
~~.~.-. ~ ~ L ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ 	 ~~~.--~~- -----.~--~~~ 

'arkC!ytizleriiiin:taranITiij~oiiiegi -de gorrdeftIecektif~-·- ~ 
7. 	 il millfeghimfiHidtiHtiKlerT,irtemsilcls10gretmen ile illerindeki slralmna listesinde yer alan 

ogretmenlerin yah§malanm, Ogretmenler Gtinti Wren ve etkinlikleri He yll i9inde 
gergekle~tirilen benzeri etkinlikler slfasmda, yerel ve ulusal medya ile i~birligi yaparak 
kamuoyuna tamtacak ve bu ogretmenleri odtillendirecelderdir. 

8. 	 il milli egitim mtidllrltikieri il temsilcisi se9ilen ogretmene ait; ba~vuru ve degerlendirme 
fonnunu, degerlendirmeye esas bilgi ve belgelerini, ozgeymi~ini, ogretlnen personel kimlik 
kartmm arlcah onIll fotoKopisini, fotograf1111, ba~an oykustinu anlatan klsa filmin usb bellek 
veya CD sini ve 1 (bir) adet fotobloKu Bakanhglmlz Ogretmen Yeti~tirme ve Geli§tinne Genel 
Mtidurlugllne gondereceklerdir. 

E) Bakanhglmlz Merkez Yiiriitme Birimi, Ogretmenler Gtinu Kutlama Yonetmeliginde belirtilen 
gorevlere ilaveten Ankara'da BaKanhgnnlz koordinesinde geryekle§tirileeek Ogretmenler Gunu 
kutlmna ve etKinlikierine illerden katllaeak ogretmenlerin belirlelllllesinde a~agldaKi i§ ve i~Iemieri 
geryekle~tirecektir. 

1. 	 Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Mtidllrlugti tarafmdan Ogretmene Hizmet, Sosyal 
ve KtiltUrel Faaliyetler Daire Ba~kammn Ba~kanhgmda "Merkez Degerlendinne Komisyonu" 
kurlllaeaktlr. 

2. 	 Merkez Deger1endirme Komisyonu, illerden Bakanhga gonderUen mesleki yah~malal'lyla one 
ylkan ve ba~an oYKtileri bultUlan ogretmenlere ait Ba~vuru ve Degerlendinne Komisyonu 
Formlarl He degerlendinneye esas bilgi, beIge ve her ttirlti doktimam degerlendireeektir. 

3. 	 BakanhgllU1z koordinesinde 24 Kaslm 2018 tarihinde Ankara' da gergekle~tirilecek 
Ogretmenler GUnti kutlama ve etkinliklerine illerden katllacak ogretmenlerin isim listesini l§. 
Ekim 2018 Cnma gtinti mesai bitimine Kadal' Makam Onayma StUlal'aK il milli egitim 
mtidfultiklerine duyuracaktlr. 
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Toplam Puan 

Dye 
imza 

Adl Soyadl 

imza 
OkullKurum Muduru 

Adl~Soyadl 

Komisyonu 

Dye 
imza 

Adl Soyadl 

Dye 
Imza 

Adl Soyadl 

Dye 
1mza 

Adl Soyadl 

Dye 
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Adl Soyadl 

Degerlendinne Komisyonu 

Dye 
imza 

Adl Soyadl 

Dye 
imza 

Adl Soyadl 

Dye 
imza 

Adl Soyadl 
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