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MUS V ALiLiGi 


il Milli Egitim MiidiirlUgii 


Sayl : 94414164-220-E.18906317 10.10.2018 
Konu : Ogrenci OevamslZlllk Oranlarmm Azaltdmasl 

ile ilgili Seminer Verilmesi 
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ilye Milli Egitim Miidiirliigii 

.. ..... .... .. ... .. .. .. .... .. .... Lisesi M iidiirliigii 


ilimiz Rehberlik ve Ara~tlrma Merkezi MiidiirliigO rehberlik Hizmetleri Bbliim 
Ba~kanllgl tarafmdan 11 Ekim 2018 tarihinde Saat:IO: OO'da Merkez MEV Fatih 
ilkokulunda ilimizdeki Liselerde gorev yapan rehber ogretmenlere ybnelik ogrenci 
devamslzltgm olasl nedenleri ve bnlenmesi konusunda seminerler diizenleyip rehberlik 
yah~maSl yapdmasl ile ilgili Valilik Makammmm 10.10.2018 tarih ve 18869001 saydlonaYl 
ekte gbnderilmi~tir. 

tlimiz genelinde faaliyette bulunan rum Liselerde gbrev yapan okul ve 
kurumlarda gbrev yapan rehber ogretmenlerin soz konusu seminere katdlmmnn 
saglanmasl ve ekte gbnderilen onay dogrultusunda i~lem yapdmasl hususunda geregini rica 
ederim. 
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T.e. 
MUS V ALiLiGi 


il Milll Egitim Mudurlugu 


Say I : 94414164-20-E.18869001 1011 0/20 18 
Konu : Devamslzlltk Oranlannll1 Azalttlmasl 

ile ilgili Seminer Verilmesi 

V ALiLiK MAKAMINA 

ilgi :ilimiz Rehberlik ve Ara~tlrma Mrk. Md.nUn 08.10.2018 tarih ve 18610667 say til yazlSI. 

ilimiz Rehberlik ve Ara~ttnna Merkezi MudUrlUgU rehberlik Hizmetleri BolUm 
Ba~kanllgl tarafll1dan 11 Ekim 2018 tarihinde Saat:l0: OO'da Merkez MEV Fatih 
tlkokulunda ilimizdeki Liselerde gorev yapan rehber ogretmenlere yonelik ogrenci 
devams!Zllgll1 olasl nedenleri ve onlenmesi konusunda seminerler dUzenleyip rehberlik 
<;al1~masl yapmak istedikleri ilgi saytlt yazl ile bildirilmektedir. 

Soz konusu seminerin ilimiz Rehberlik ve Ara~tlrma Merkezi MUdUrlUgU 
Rehberlik Hizmetleri BolUm Ba~kanllgt tarafll1dan 11 Ekim 2018 tarihinde Saat:l0: OO'da 
Merkez MEV Fatih ilkokulunda ilimiz genelinde faaliyette bulunan tUm Ortaogretim 
kurumlannda gorev yapan rehber ogretmenlere yonelik verilmesi, seminere katllacak olan 
ogretmenlerin belirtilen tarihte gorevli izinli saydmalan, seminere il<;elerden kattlacak 01an 
ogretmenlerin yolluk yevmiyelerinin 2018 mali ytil ilgili harcama kaleminden odenmesi 
MLidUrlUgUmUzce uygun gorUlmektedir. Makamlanl1lzca da uygun gorUldLigU takdirde; 

Olurlannlza arz ederim. 

Metin AKSU 
Milli Egitim MUdUr V. 

OLUR 
1011 0/20 18 
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Vali a 


Vali Yardlmclsl 


flu <," rel k gu ,"cl\ li ckktronik II\lZ0 ilc Imzalal\il1l , tlr . https://cvraksorgll.lncb.gov.tr ndreslndcl\ Scdf-91b5-35ba-S41b-bgec koJu tI~ tey il edilcbilir. 

https://cvraksorgll.lncb.gov.trndreslndcl

